
 
 

 

PreCare RenoCoat® Wood Colour 
Technische Product Informatie 

 
Toepassingsmogelijkheden: 
 
PreCare RenoCoat® Wood Colour is een hoogwaardig gepigmenteerd 
hydrobeerrmiddel gebaseerd op de nieuwste technologie. PreCare 
RenoCoat® Wood Colour is geschikt voor toepassing op poreuze 
houten ondergronden en objecten zoals houten balken, panelen, 
planken, beelden en meubels. 
 
 
Gebruiksaanwijzing: 
 
1. Ondergrond reinigen met PreClean® AL10 
2. Ondergrond laten opdrogen 
3. Op poreuze ondergrond puur aanbrengen met drukspuit of 

verstuiver 
4. Op licht poreuze ondergronden puur aanbrengen met een 

inwasser 
5. Voor belasting (gebruik) even laten opdrogen 
6. Na 10 – 14 dagen wordt de optimale werking bereikt. 
 
 
Materiaalverbruik: 
 
Afhankelijk van de poreuziteit en vochtigheidsgraad van het materiaal 
(hout) en de  toepassingswijze, kan met 1 liter PreCare RenoCoat® 
Wood Colour ca. 5 m2 licht poreus hout en ca. 15 m2 beperkt poreus 
hout behandeld worden. 
 
 
Aandachtspunten voor de applicatie: 
 
Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen ondergronden 
teneinde zowel de hechting als het esthetisch resultaat te bepalen. 

Bijzondere voordelen: 
 
Door het hout met PreCare RenoCoat® Wood Colour te hydrofoberen 
neemt het nauwelijks vocht op en wordt het dus verduurzaamd. Algen 
en mossen vinden een minder gunstige “voedingsbodem” en zullen 
zich niet of veel minder gaan aanhechten. PreCare RenoCoat® Wood 
Colour maakt het oppervlak niet alleen waterafstotend, maar ook 
olieafstotend! 
 
PreCare RenoCoat® Wood Colour: 
• Is gemakkelijk te verwerken; 
• Laat het oppervlak niet (extra)glimmen; 
• Geeft het oppervlak zijn oorspronkelijke diepe kleur terug; 
• Maakt een oppervlak niet minder stroef of glad. 

Eigenschappen: 
 
 
Uiterlijk:   Vloeistof 
Kleur :    Kleurloos 
Geur :    Typisch 
Dichtheid :   0,76 g/ml 
Vlampunt :   61 °C 
 
Gevarensymbolen en H & P zinnen: 
 

 
         GHS02 
         Gevaar 
 
H-Zinnen : H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp 
P-Zinnen : P241 - Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken 

P280 - oogbescherming, beschermende handschoenen 
dragen  
P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het 
haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. 
Huid met water afspoelen/afdouchen  
P370+P378 - In geval van brand: blussen met bluspoeder, 
schuim, zand  
P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. 
Koel bewaren  
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een 
verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, 
overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of 
internationale regelgeving 
 

 
 
 
 
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan 
hetgeen in de technische productinformatiebladen en MSD bladen 
staat omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot 
enige aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker

 
 


