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N°101

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

WATERBESCHERMING VOOR HOUT IN BUITENTOEPASSINGEN

BESCHRIJVING
N° 101 is een gebruiksklaar product op waterbasis met geselecteerde 
polymeren, speciaal ontwikkeld als onzichtbare en waterafstotende 
beschermlaag voor hout. De hydrofobe werking zorgt voor een bescherming 
tegen de negatieve invloeden van regen- en condenswater. 

EIGENSCHAPPEN
• Gebruiksklaar  
• Sterk waterafstotend
• Geen filmvorming, laat de ondergrond ademen
• Onzichtbaar
• Bevat tevens beschermende additieven tegen schimmelvorming

TOEPASSINGSGEBIED
Toepasbaar op alle houtsoorten maar voornamelijk toegepast als onzichtbare 
beschermlaag van onbehandeld Afrormosia, Eiken en Padoek. Beschermt alle 
buitenschrijnwerk zoals houten ramen, deuren, poorten,… tegen (insijpelend) 
vocht.
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N°101

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 via borstel, roller of druksproeier tot 
volledige verzadiging (2de wet-on-wet applicatie zorgt voor een 
nog beter resultaat) en laten drogen. Na 24h is het behandelde 
oppervlak optimaal waterafstotend. Het is belangrijk dat het 
polymeriseerproces (24h) in droge omstandigheid gebeurt bij 
buitentoepassingen. Kan een tijdelijke lichte kleurwijziging geven 
die verdwijnt na enkele dagen.

VERBRUIK
Afhankelijk van de porositeit en het vochtgehalte van het hout maar 
een richtlijn is 0,1-0,2L/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 vrijblijvend. 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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