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000 Kleurloos 

TRANSPARANTE HOUT  
AFWERKING 
Extreem veelzijdig - voor speciale  
buitentoepassingen!

PRODUCTOMSCHRIJVING
Kleurloze, enigszins glanzende houtafwerking op  
natuurlijke oliebasis voor hout in de buitenruimte.  
Poreus, het hout laat het ademen en vermindert  
zwelling en krimp. 
Waterafstotend, scheurt niet, schilfert niet en bladdert 
niet af. Doordringt diep en maakt het houtoppervlak 
glad, zelfs met een enkele applicatie. Gewoon schilde- 
ren zonder te schuren; een primer is niet nodig. 
Droogt niet tijdens het poetsen. De gedroogde af- 
werking is veilig voor mens, dier en plant (speeksel en 
transpiratie volgens DIN 53160, geschikt voor kinder-
speelgoed volgens EN 71.3).

AANBEVOLEN GEBRUIK 
Osmo Transparante Hout Afwerking is een buiten-
gewoon veelzijdige houtafwerking met vele mogelijk- 
heden voor gebruik op houten oppervlakken in buiten- 
ruimten. 
Het is ideaal als grondlaag voor naaldhout, in het 
bijzonder ruw gezaagd hout of grijze en verweerde 
houtoppervlakken. 
Osmo Transparante Hout Afwerking is ook geschikt 
als lichte glanzende toplaag voor Osmo Eenmaal-
beits HSPLUS of Landhuisverf: deuren, ramen en luiken 
(maatvast), carports, houtbekleding, balkonelemen-
ten, omheiningen, pergola‘s, zomerhuizen.

INGREDIËNTEN
Op basis van natuurlijke plantaardige oliën (zonne- 
bloemolie, sojaolie), siccatieven (drogers) en water- 
afstotende additieven. Vluchtige bestanddelen: gede- 
aromatiseerde terpentine (benzeenvrij). EU-limiet voor 
het product (cat. 1 / e): 400 g / l VOC (2010). Dit pro-
duct bevat maximaal 400 g / l VOS. Op verzoek ont-
vangt u een gedetailleerde volledige verklaring.

OPSLAG
Tot 5 jaar en langer als het blik droog en dicht wordt 
gehouden. Indien ingedikt door vorst, bewaar 24-36 
uur op kamertemperatuur vóór gebruik.

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN 
Soortelijk gewicht (dichtheid): 0,88 - 0,92 g / cm³ 
Viscositeit: 4 mm volgens DIN 53211, 20-30 seconden 
Geur: zwak / mild, geurloos na drogen 
Vlampunt: ≥ 65 ° C volgens DIN 53213

VOORBEREIDING
Het houtoppervlak moet schoon, droog en vorstvrij 
zijn (maximaal 20% vochtgehalte). 
Reinig al het vergrijsde of verweerde hout met Osmo 
Power-Gel indien nodig, maar verwijder in elk geval 
vuil en losse houtvezels. 
Osmo Transparante Hout Afwerking is klaar om te  
poetsen, niet dun. Roer goed. Breng indien mogelijk 
de eerste laag aan op alle kanten voordat u met de  
installatie begint. Reinig oude openporige verf gron-
dig. Oude afwerkingen moeten worden verwijderd. 
Draag voor stofafzuiging altijd een stofmasker. 
Het afgwerkte resultaat is afhankelijk van de aard van 
het hout, daarom moet altijd een testlaag worden ge-
maakt.

 

1 LAAG

16 m²/ 1l

TOEPASSING
Als grondlaag: breng met een Osmo kwast of micro-
vezelroller dun aan in de richting van houtnerf en wrijf  
grondig uit. Laat het 10-12 uur drogen met goede 
ventilatie. Maak vervolgens een afwerking met Osmo 
Landhuisverf, enz. 
Als glanzende afwerking: met Osmo borstel of micro-
vezelroller 1x zeer dun in de richting van houtnerf aan-
brengen op het hout dat met gepigmenteerde Osmo 
afwerking is behandeld en goed is gedroogd en goed 
is verspreid. 
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Belangrijk: Ondergrond moet droog zijn! 
Bij renovatie is meestal 1 laag op het oppervlak vol- 
doende.

VERBRUIK
1 liter voldoende voor circa 16 m² bij één laag. 
De dekking hangt in sterke mate af van de toestand 
van het hout. Alle informatie heeft betrekking op  
gladde en geschaafde / geschuurde oppervlakken. 
Andere oppervlakken kunnen leiden tot verschillen in 
dekking.

NOTITIE
Osmo Transparante Hout Afwerking is helder en biedt 
daarom geen bescherming tegen UV-straling van de 
zon (vergrijzing). Niet geschikt voor toepassingen met 
enkelvoudige producten op plaatsen die zijn blootge-
steld aan weersinvloeden (in het bijzonder terrassen). 
Door de oppervlaktestructuur neemt geribbeld of ruw 
gezaagd hout aanzienlijk meer product op. 
Voor gebieden die sterk zijn blootgesteld aan weers-
invloeden, zoals gevels, palen, vensterbanken, moet 
u rekening houden met aanzienlijk kortere renovatie-
tijden.
Horizontaal gemonteerd hout moet een hoek van ten 
minste 15 graden hebben. Scherpe randen moeten 
afgerond zijn (radius> 2 mm). 
Als het vergrijzingsproces al is begonnen, verfris dan 
het oppervlak met Osmo Power Gel en behandel het.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de  
ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij het inwinnen  
van medisch advies, de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. Alleen buiten of in een goed  
geventileerde ruimte gebruiken. Opgelet: In het vloei- 
bare product gedrenkte doeken na gebruik meteen 
uitwassen of in een luchtdicht afgesloten houder op-
bergen (zelfontbrandingsrisico). Na droging is het pro-
dukt „normaal ontvlambaar“ conform DIN 4102 B2. 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

RECYCLING
Voer het overgebleven product en de volledig ge-
leegde verpakking af volgens de lokale officiële richt- 
lijnen (afvalcode 08 01 11). Alleen volledig lege blikken  
kunnen worden gerecycled.

KLEURTOON 
Nr. 000 Kleurloos

INHOUDSMATEN
0,75 l; 2,50 l; 25 l 
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DE GEREEDSCHAPPEN SCHOONMAKEN 
Met Osmo Kwastenreiniger en verdunner (aromaten-
vrij).

DROOGTIJD
Ongeveer 12 uur (bij 23 ° C / 50% luchtvochtigheid). 
Lagere temperaturen en / of hogere luchtvochtigheid 
verhogen de droogtijd. Laat aan de lucht drogen.

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan 
de hand van onze kennis, echter zonder enige aan- 
sprakelijkheid.

Versie 09/18

Vanwege het hoge oliegehalte vertoont Osmo Trans-
parante Hout Afwerking een lichtgeel effect bij gebruik 
op witte voorbehandelde oppervlakken. 
Daarom raden we aan om Osmo Natuurlijke Olie-beits 
900 Wit in dergelijke gevallen als toplaag te gebruiken.
Oliën versterken de natuurlijke kleur van hout (perma-
nent nat effect).


