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Liquido is producent van professionele behandelingsproducten voor 
binnen- en buitenhout. Liquido denkt & ademt hout.

VOORVERGRIJZEN VAN HOUT IN BUITENTOEPASSINGEN

BESCHRIJVING
Zeer effectieve voorvergrijzer voor onbehandeld hout. De watergedragen 
wax-emulsie zorgt onmiddellijk voor een zichtbaar grijs verweringseffect. De 
tijdelijke coating verhindert de natuurlijke vergrijzing van de ondergrond niet 
maar egaliseert en reguleert de verwering wat resulteert in een uniforme en 
vlekvrije look. 

EIGENSCHAPPEN
• Gebruiksklaar 
• Watergedragen
• Onmiddellijk zichtbaar verweringseffect
• Egaliseert de natuurlijke vergrijzing van onbehandeld buitenhout.
• Gebaseerd op geselecteerde waxen waardoor afbladdering uitgesloten wordt.

TOEPASSINGSGEBIED
Voor alle naaldhout en loofhout als Eiken en Robinea. Geeft tevens een mooi 
effect op de meeste hardhoutsoorten, vraag hiervoor advies aan uw Liquido 
specialist. Ideale decolaag voor houten gevels, kozijnen, ramen, pergola’s, 
poorten,… 
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Liquido is producent van professionele behandelingsproducten voor binnen- en buitenhout. Liquido denkt & ademt 
hout. Onze jarenlange ervaring in de houtsector, ijzersterke productkennis en vooral de nauwe samenwerking met u als 
schrijnwerker, bracht ons tot een uniek en vooruitstrevend gamma kwaliteitsproducten. Liquido beschermt uw hout, tilt 
uw projecten naar een nog hoger niveau en belooft u niks minder dan Professional Protection Products.

• Beschermingsproducten voor binnen- en buitenhout
• Uniek & milieuvriendelijk gamma
• Belgische producent

• Professionele samenwerking met schrijnwerkers
• Hoogwaardige, duurzame producten
• Advies voor uw houtproject

GEBRUIKSAANWIJZING
Onverdund aanbrengen in 2 lagen. De kleur van de ondergrond 
bepaalt sterk de eindkleur door gebruik van transparante 
pigmenten. Aan te brengen via borstel, rol of spray. Niet toepasbaar 
op reeds behandeld hout, enkel te gebruiken als voorvergrijzer op 
vers hout.

VERBRUIK
Afhankelijk van de porositeit en het vochtgehalte van het hout maar 
een richtlijn is 0,10-0,20 L/m2 per laag bij geschuurd/geschaafd 
hout. 

VERVOER EN OPSLAG
Vorstvrij vervoeren en opslaan.

HOUDBAARHEID
Min. 1 jaar na productiedatum in originele gesloten verpakking.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
zie MSDS en etiket

VERPAKKINGEN
1L, 5L

NAWOORD
De gegevens en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op 
omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met 
betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrij- 
blijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de 
gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende 
doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en 
eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses 
verkregen bij 20°C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze 
klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen 
van dit merkblad vervallen alle voorgaande.
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