
 

 

VOOR NATUURLIJK HOUT 

 
 PFLEGEÖL AS  

 

 
WoodCare® Pflegeöl AS 
 

Kleurloos, onzichtbaar en hydrofoberend 
onderhoudproduct voor verfsystemen op hout 
 
WoodCare® Pflegeöl AS wordt voor het 

onderhoud van WoodCare® en transparante 

PerlColor® systemen aanbevolen. Het verhoogt en 
stabiliseert de waterweerstand,  speciaal op met 
spatwater belaste delen. 
 
WoodCare® Pflegeöl AS  is met hydrofobe actieve 
substanties verrijkt waardoor water afparelt.  

 
WoodCare® UV met WoodCare® Pflegeöl AS 
nabehandeld 

WoodCare® Pflegeöl AS  
 
ü Kleurloos en onzichtbaar 
ü Waterdampdoorlatend en open 
ü Hydrofoberend  
ü Watergedragen en oplosmiddelvrij 
ü Geschikt als nabehandeling en 

overschilderbaar 
ü Op basis van herwinbare grondstoffen 
ü Eenvoudig in verwerking en onderhoud 
ü Ook geschikt voor onbehandeld hout 

 
WoodCare® Pflegeöl AS TEAK 

WoodCare®  
Pflegeöl AS 

Kleurloos onderhoudsmiddel 
voor eenvoudig onderhoud van 
(semi)transparante systemen, 
zoals WoodCare® UV.  
 

Speciaal aanbevolen bij de 
monumentenzorg, waar het 
karakter van veroudering niet 
mag veranderen. 
 

Kleur TEAK Onderhoudsbehandeling voor 
Teakhout bij buitentoepassing. 
Licht rood ingekleurd. 
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Samenstelling Watergedragen polymeren met additieven (herwinbare  
natuurlijke oliën) 

Bescherming BPD conforme filmbeschermingsmiddelen 

Kleur Kleurloos na droging / Teak = licht rood 

Glansgraad Mat 

Viscositeit DIN/ISO 2431 14-16 sec. / DIN-cup 4 mm. 

Droging (20°C) DIN EN 53150 Stofdroog na: 
Overschilderbaar na:  

2 – 3 uur 
4 – 6 uur 

Dichtheid 1.03 kg/l 

EU (GefStoffV) CH-ChemV. 2005 Geen classificatie noodzakelijk (ADR-vrij) 

Houdbaarheid Ongeopend minstens 12 maanden bij 
kamertemperatuur +22°C 

Opslag en transport Tegen vorst beschermen 

Verpakking 1 l / 2.5 l / 5 l / 20 l  

Verwerking Onverdund schilderen, rollen of spuiten  

Verbruik Per laag: Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond 
80 - 120 g/m2 

Afvalcode EU 08 01 12 

Veiligheidsinstructies Zie verpakking en veiligheidsinformatieblad voor meer 
informatie. 

 
VERWERKING 
 

Voorbehandeling 
De ondergrond dient vrij te zijn van stof-, hars- en overige 
verontreinigingen. Het vochtgehalte van het hout mag niet 
meer dan 18% bedragen. 

Applicatie 

Onderhoud verfsystemen in buitentoepassingen: 

1 x WoodCare® Pflegeöl AS  
 

Monumentenzorg bij oude houten gevels: 

1 x WoodCare® Pflegeöl AS  

Reiniging gereedschap Water, CLEAN-UP reiniger of universele reiniger SE 
 
  
 


