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ProGold Houtimpregneer
Omschrijving

Oplosmiddelvrije, laag viskeuze, tweecomponenten impregneer op basis van gemodificeerde
epoxy.

Gebruiksdoel

Hechtlaag tussen hout en ProGold Epoxypasta.
Hechtlaag tussen hout en ProGold Quickrepair.
Het afdichten van poreuze ondergronden, zoals kops hout, ter voorkoming van vochtopname
door capillaire werking.

Voornaamste
kenmerken

•
•
•
•
•
•

Kleuren en glans

Blauw.

Verpakking

Set van twee plastic flesjes (100 ml per flesje).

Basisgegevens

Gemengd product

Goed penetratievermogen.
Herkenbare kleurindicator.
Eenvoudig te verwerken.
Bevat geen fungiciden.
Watervast.
Oplosmiddelvrij, dus 100% werkzaam product.

Dichtheid

:

ca. 1,1 kg/dm3

Percentage vaste stof

:

100 vol%

Houdbaarheid

:

tenminste 12 maanden in gesloten originele
verpakking op een koele en droge plaats.

Vlampunt

:

component A > 65°C
component B > 65°C

Componenten

Droogtijden bepaald bij 20°C en 65% R.V.

Ondergrondcondities

Aanbrengen reparatiemassa na

:

30 minuten, nat in nat

Overschilderbaar met zichzelf na

:

24 uur. Alvorens een volgende laag aangebracht kan
worden, eerst schuren.

Volledig uitgehard na

:

ca. 7 dagen

De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn en verder te voldoen aan de normaal
geldende condities en voorwaarden.
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ProGold Houtimpregneer
Verwerkingscondities

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie- en drogingsproces tussen
10°C en 30°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
De ondergrondtemperatuur dient min. 3°C boven het dauwpunt te liggen.

Systemen

Herstellen van aangetast hout
• Aangetast hout (inclusief 5 mm van het aangrenzende gezonde hout) volledig verwijderen
door middel van frezen. Het hout schuren.
• Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken.
Overtollig materiaal verwijderen.
• Nat in nat repareren met ProGold Epoxy Pasta.
Afdichten van openstaande houtverbindingen en/of scheuren
• Openstaande houtverbindingen en scheuren uitfrezen. Het hout schuren.
• Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken.
Overtollig materiaal verwijderen.
• Nat in nat repareren met ProGold Quickrepair of ProGold Epoxy Pasta.
Reparatie van kleine beschadigingen in hout (reparaties tot 10 mm)
• Beschadigd hout verwijderen. Het hout schuren tot op het gezonde hout.
• Contactvlakken voorstrijken met ProGold Houtimpregneer en 30 minuten laten intrekken.
Overtollig materiaal verwijderen.
• Nat in nat repareren met ProGold Quickrepair.
Noot
Het reparatiesysteem dient afgestemd te zijn op de technische mogelijkheden en de gestelde
eisen. Voor een optimaal resultaat is een gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.

Instructies voor
gebruik

Mengverhouding
1 volumedeel component A : 1 volumedeel component B.
Menginstructie
Component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot homogeen.
Potlife (verwerkingstijd) bij 65% R.V.
bij 20°C ca. 20 minuten
Gereedschap
Kwast.
Verdunning
Product mag niet verdund worden.
Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met Sigma verdunning 90-53.
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ProGold Houtimpregneer
Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van ProGold Houtimpregneer.

ProGold, Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum Bouw: (0297) 54 18 89, fax: (0297) 54 10 74, e-mail: info@progold.nl, website: www.progold.nl.
De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt uitgesloten.
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