VISIR OLJEGRUNNING KLAR

BENAR U.V.R. / MAT / GLOSS

• Synthetische kleurloze primer / impregnant
voor alle houtsoorten.
• Bevat fungicide.
• Zorgt voor een stabiele egaalzuigende ondergrond en “verhard”
de toplaag van het houtoppervlak.
• Waterafstotend en geeft voeding aan de lignine van de houtcellen.

Benar is een transparante afwerking voor
(tropisch) hardhout binnen en buiten,
die het uiterlijk heeft van een blanke lak, of teakkleur.

Verwerking en ondergrondvoorbehandeling: op nieuw hout, op
kaal hout, verbindingen, kopshout en windschuren. Deze ondergronden
wel vooraf ontvetten, grondig schuren en stofvrij maken. Gevelbekledingen van hout (liefst) vooraf aan het plaatsen rondom behandelen.
Zaagkanten en kops-hout met Visir Oljegrunning Klar behandelde delen
even opschuren en stofvrij maken.
Af te werken met: Demidekk Ultimate, Demidekk Ultimate Vindu,
Demidekk Ultimate Helmatt of Demidekk Strukturlasyr.
Type: Exterieur alkydprimer impregnant inclusief voedende oliën.
Kleur: Blank (waterdun)
Droogtijd: Circa 8 á 12 uur, overschilderbaar na 24 uur.
Genoemde tijden zijn afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, structuur en dichtheid van het houtoppervlak. Bij kops hout
de behandeling herhalen.
Verwerking: Platte of ovale kwast
Verbruik: Ruw hout circa 6 - 8 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L
Verdunning: Terpentine (White Spirit)
Temperatuur: + 6 - 8°C, niet in de volle zon verwerken.

• Waterafstotend en tevens meer waterdampdoorlatend
dan de meeste vergelijkbare lakken of vernissen.
• Gaat niet afbladderen, geen schilfers of witte vlekken.
• Geeft een jarenlange bescherming.
• Eenvoudig in onderhoud.
• Beschikt over een alkydhars die diep in de poriën van het 		
hout doordringt. Dit waarborgt een uitstekende hechting,
zelfs na herhaalde vochtbelastingen.

Type: Transparante afwerking voor ( tropisch) hardhout
Kleur: Blank / Teakhoutkleur
Droogtijd: Circa 6 á 8 uur, overschilderbaar na 24 uur
Verwerking: Kwast, verfrol of verfspuit
Verbruik: 14 - 16 m² / L
Verdunning: Terpentine (White Spirit)
Temperatuur: + 5°C verwerken.

TREOLJE (SOLVENT)

Niet filmvormende transparante houttint beits-lazuur.

• Kan ook op hardhout in tegenstelling
tot Treolje V.
• Gaat vergrijzing en barstvorming van het hout
tegen en dringt goed in de ondergrond.
• Eenvoudig in onderhoud.

Speciale toepassing op eerder geïmpregneert hout.
Beschermt het hout tegen vergrijzing/indringing van vocht.
Zorgt tevens voor voeding van het hout.
Is waterdampdoorlatend en kan niet afbladderen.

Toepassing: Op alle eerder geïmpregneerde houten ondergronden
(gewolmaniseerd of Thermowood); tuinhuisjes, tuinschermen,
tuinspelen, pergola’s, bloembakken, vlonders en overige houtbekledingsprofielen aan gevels.
Onderhoud: Om de 2 á 3 jaar, afhankelijk van de U.V. belasting.
Onbehandeld hout minimaal in 2 á 3 lagen behandelen.
Altijd zorgen voor een stabiele, schone en vetvrije ondergrond.
Type: Beits-lazuur waterverdunbare gemodificeerde alkydhars.
Kleur: Goudgeel, natuurlijk groen en vele houttinten via Jotun
Multicolor. Ook in speciale grijstinten leverbaar welke overeenkomen met natuurlijk vergrijsd hout.
Droogtijd: circa 4 á 6 uur, overschilderbaar na 12 uur.
Verwerking: Platte of ovale kwast
Verbruik: Ruw hout circa 6 - 8 m²/L
		
Geschaafd hout circa 10 - 12m²/L
Verdunning: Water
Uiterlijk: Zijdeglans, na verloop van tijd mat.
Temperatuur: + 5°C verwerken.

De beste verf producten en systemen voor bescherming en afwerking van hout!

Benar kan onder andere toegepast worden op ramen, kozijnen, deuren,
gevelbeschietingen, hardhouten tuinmeubelen, wanden en plafonds. Benar
is ook uiterst geschikt voor toepassing op schepen boven de waterlijn. Benar
is geschikt voor alle (tropische ) hardhoutsoorten zoals: afzelia, sipo mahonie, afromosia, teak, meranti, merbau, wengé, tola brance, basralocus etc.

TREOLJE V
•
•
•
•

Exterieur

Treolje is geschikt voor vacuüm of onder druk geïmpregneerd hout zoals
bijvoorbeeld terrasvloeren, schuttingen of tuinmeubelen.
Type: Synthetische olie voor geïmpregneerd hout.
Kleur: Kleurloos, lichtgroen en goudkleur. Kleurloos is uitsluitend
geschikt voor buiten na aankleuren met het Jotun Multicolor
mengsysteem, maximaal 6%.
Droogtijd: Doorgehard na ca 24u. Een eventuele volgende laag
aanbrengen voordat de voorgaande laag droog is (nat in nat).
Verwerking: Platte of ronde kwast
Verbruik: 9 - 10 m²/L
Verdunning: Terpentine (White Spirit)
Temperatuur: + 5°C verwerken.

JOTUN KRAFTVASK

OFFICIAL IMPORTER OF

DECORATIVE PAINTS
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Waar mildere middelen niet werken is Jotun
Kraftvask de oplossing. Jotun Kraftvask verwijdert efficiënt vet, olie, roet, nicotone, vuil,
oppervlakte schimmel etc. Tevens kan de Jotun
Kraftvask gebruikt worden voor het matter maken van ondergronden die behandeld zijn met
op alkyd-olie gebaseerde producten.

JOTUN HUSVASK
Door elk jaar het schilderwerk te reinigen met de
Jotun Husvask verlengt u de duurzaamheid van
de verf en blijft uw schilderwerk langer mooi.

DEMIDEKK TERRASSFIX
Speciale reiniger voor terrassen van hout: 3 IN 1:
Ontvet - Reinigt - Verfraait het hout
Biologisch afbreekbaar.
OFFICIËLE IMPORT VAN Jotun Decorative Paints

Kiest u voor hout
dan kiest u voor Jotun!

Exterieur

DEMIDEKK ULTIMATE / HELMATT

DEMIDEKK TERRASSLASYR

DEMIDEKK OLJETÄCKFÄRG

•
•
•
•
•
•

• Niet filmvormend
VISIR OLJEGRUNNING
• Waterafstotend

•
•
•
•
•

Dekkende hybride beitsverf op waterbasis.
Circa 10 à 12 jaar onderhoudsarm.
Laat houtstructuur duidelijk zichtbaar.
Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
Gemakkelijke verwerking, perfecte hechting.
Toepasbaar op nieuwe en bestaande intacte verflagen.

Toepassing: op diverse houtsoorten in buitensituaties, zowel nieuw als oud en/of in renovatie.
Aanbevolen: houtstapelbouw, houtskeletbouw, gevelrabatdelen en diverse betimmeringen, tuinhuisjes,
ramen, deuren en kozijnen, paardenstallen, strandtenten, boeiborden etc.
Verwerking en ondergrondvoorbehandeling: loszittende verflagen verwijderen, vetvrij maken, afwassen
met Kraftvask, schuren en stofvrij maken. Kale delen primeren met Visir Oljegrunning Klar 1 à 2 lagen.
Na droging deze plaatsen opschuren en het geheel afwerken met 2 à 3 lagen Demidekk Ultimate,
of verdunde Demidekk Oljetäckfarg.
Ondergrond: vetvrij maken, afwassen met Kraftvask, schuren en in 2 lagen afwerken met Demidekk
Ultimate / Demidekk Ultimate Helmatt.
Type: Dekkende hybride (alkyd-acrylaat) beits, waterdampdoorlatend.
Kleuren: RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun Multicolor mengsysteem.
Droogtijd: circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.
Verwerking: Kwast, rol en spuit.
Verbruik: Ruw hout circa 8 -1 0 m²/L, geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L.
Verdunning: Water
Temperatuur: + circa 5 - 6°C te verwerken, niet in de volle zon verwerken.
Uiterlijk: Zijdeglans / Extra Mat

KLAR

Toepassing: Demidekk Terraslasyr is een waterverdunbare semidekkende
beits voor geïmpregneerd hout. Het product is waterafstotend, voorkomt scheuren in het hout en bevat bestanddelen tegen schadelijke
effecten van UV licht, schimmels en houtrot. Het product wordt typisch
aanbevolen voor terrasvloeren, tuinmeubelen en schuttingen waar een
semidekkende, niet filmvormende bescherming is gewenst.
Type: Semidekkende watergedragen alkydbeits.
Kleuren: Standaard kleuren volgens het Jotun Multicolor
mengsysteem.
Droogtijd: Overschilderbaar na 12 uur.
Verwerking: Kwast of roller.
Verbruik: 6-10 m²/L
Verdunning: Water
Temperatuur: + circa 5 - 6°C verwerken, niet in de volle zon
verwerken.
Uiterlijk: Mat

Als primer, grondlak, voor- en aflak toe te passen
4 à 5 jaar onderhoudsarm
Egaal dekkende buiten beits op alkyd olie basis
Waterdampdoorlatend
Uitstekende hechting op zowel naaldhout en tropisch hout
(Isolerend effect op tropischhout)

Toepassing: kozijnen, ramen, deuren, boeidelen, rabat- en gevelbekledingen van hout.
Specifieke toepassing: Als dekkende primer / grondlak op allerlei
houtsoorten welke worden afgewerkt met Demidekk Ultimate,
Demidekk Ultimate Helmatt of Demidekk Ultimate Vindu.
Als primer/grondlak altijd verdunnen met min 10% en max 15%
terpentine, voldoende laten drogen, mag niet meer kleven alvorens
af te werken.
Type: Synthetische egaal dekkende buitenbeits.
Kleuren: RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun
Multicolor mengsysteem
Droogtijd: Circa 3 à 4 uur, overschilderbaar na 24 of 48 uur.
Verwerking: Kwast, rol en spuit.
Verbruik: Ruw hout circa 5 - 8 m²/L
		
Geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L
Temperatuur: + 5°C verwerken.
Uiterlijk: Zijdeglans

DEMIDEKK ULTIMATE VINDU

TREBITT OLJEBEIS

DEMIDEKK STRUKTURLASYR

•
•
•
•
•
•
•

• Gepigmenteerd “houttint” lazuur gebaseerd
op chineze houtolie.
• 4 à 6 jaar onderhoudsarm.
• Bevat speciaal U.V. werende oxides.
• Waterdampdoorlatend en filmvormend.
• Relatief “harde”eindlaag, dus min om meer slijtvast.
• Hoogvast stofgehalte met weinig oplosmiddel.

• Transparante waterverdunbare houtbeits (hybride).
• Circa 6 à 8 jaar onderhoudsarm.
• Unieke U.V. bescherming door middel van oxide’s.
• Elastisch en waterdampdoorlatend.
• Perfecte hechting op nieuwe en bestaande lazuren.

Dekkende hybride beitsverf
Glad uiterlijk.
Circa 8 à 10 jaar onderhoudsarm.
Laat houtstructuur zichtbaar.
Waterdampdoorlatend, daardoor minimale kans op afbladderen.
Perfecte dekking en bescherming tegen U.V.
Makkelijke, soepele verwerking met juiste hechting.

Toepassing: ramen, deuren, kozijnen, boeidelen, luiken, staldeuren, garagepoorten, tuinmeubels, windveren,
dakkapellen, rabat en overige gevelbekledingen van hout.
Verwerking en ondergrondvoorbehandling: loszittende lak-, en vernis- of beitslagen verwijderen.
Gehele oppervlak vetvrij maken met kraftvask. Grondig schuren en stofvrij maken. Kale delen primeren met
Visir Oljegrunning Klar of verdunde Demidekk Oljetäckfärg. Na droging deze plaatsen opschuren en het
geheel voor- en aflakken met Demidekk Ultimate Vindu.
Algemeen: Stopverf en kit aansluitingen controleren en waar nodig verwijderen. Glassponningen gronden
met Visir Oljegrunning Klar of verdunde Demidekk Oljetäckfärg, na droging de stopverf en kit strak aanbrengen.
Nooit siliconenkit toepassen. Verstekken en verbindingen eveneens op de juiste wijze afdichten.
Type: Dekkende hybride ( alkyd-acrylaat) beits, waterdampdoorlatend.
Kleuren: RAL, NCS en vele andere kleuren via het Jotun multicolor mengsysteem.
Droogtijd: circa 30 à 60 minuten, overschilderbaar na 2 à 3 uur.
Verwerking: Kwast, rol en spuit
Verbruik: Ruw hout circa 8-10 m²/L, geschaafd hout circa 10-12 m²/L
Verdunning: Water
Temperatuur: + circa 5 - 6°C te verwerken, niet in de volle zon verwerken.
Uiterlijk: Zijdeglans

Demidekk Ultimate Vindu

Demidekk Ultimate

Demidekk Ultimate Vindu

Toepassing: Kozijnen, ramen, deuren, boeidelen, rabat- en gevelbekledingen van hardhout. Loszittende of transparante lagen
verwijderen, vetvrij maken, afwassen met Kraftvask, grondig
schuren en stofvrij maken.
Type: Synthetische lazuur-vernis op basis van alkydhars en
chineze houtolie.
Kleuren: vele transparante kleuren via het Jotun Multicolor
mengsysteem. Trebitt Oljebeis kleurloos is niet geschikt voor
buiten.
Droogtijd: circa 6 à 8 uur, overschilderbaar na 12 uur
Verwerking: Platte of ovale kwast
Verbruik: Ruw hout circa 6 - 8 m²/L
		
Geschaafd hout circa 10 - 12 m²/L
Verdunning: Terpentine (White Spirit)
Temperatuur: + 5°C verwerken.

Trebitt Oljebeis

Demidekk Ultimate

Verwerking en ondergrondvoorbehandeling:
Loszittende vernis of beitslagen verwijderen, vetvrij maken. Afwassen
met Kraftvask, schuren en stofvrij maken. Kale delen primeren met
Visir Oljegrunning Klar in 1 à 2 lagen. Na droging opschuren en geheel
afwerken met 2 lagen Demidekk Strukturlasyr.
Type: Transparante hybride (alkyd-acrylaat) beits,
waterdampdoorlatend. U.V. beschermende pigment toegevoegd.
Kleuren: vele transparante kleuren via het Jotun Multicolor
mengsysteem.
Droogtijd: circa 2 uur, overschilderbaar na 8 uur.
Verwerking: Kwast, rol en spuit
Verbruik: Ruw hout circa 8 - 10 m²/L
		
Geschaafd hout circa 12 - 14 m²/L
Verdunning: Water
Temperatuur: + circa 5 - 6°C te verwerken, niet in de volle zon.
Uiterlijk: Zijdeglans

Treolje V

Demidekk Terrasslasyr

