
 
 

PreCare RenoCoat® Wood HS 
Technische Product Informatie 

 
Toepassingsmogelijkheden: 
 
PreCare RenoCoat® Wood HS is een hoogwaardig transparant 
impregneermiddel gebaseerd op de nieuwste technologie. Voor 
toepassing op poreuze houten ondergronden zoals balken, planken, 
panelen, parket en meubels. 
 
Gebruiksaanwijzing: 
 

1. Ondergrond schoonvegen, spoelen of wassen.  
2. Bij vervuilde of met olie behandelde ondergronden 

eerst reinigen met PreClean® AL10. 
3. Ondergrond laten drogen. 
4. Op poreuze ondergrond aanbrengen met verstuiver of 

drukspuit. 
5. Op licht poreuze ondergronden aanbrengen met een 

inwasser. 
6. Voor belasting ( betreding of gebruik) even laten drogen  

 
Materiaalverbruik: 
 
Afhankelijk van de poreuziteit en vochtigheidsgraad van het materiaal 
(hout) en de  toepassingswijze, kan met 1 liter PreCare RenoCoat® 
Wood HS 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 het esthetisch als ook het technisch resultaat te 
bepalen. 
 
 
Bijzondere voordelen: 
 
Door het hout met PreCare RenoCoat® Wood HS 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 HS 
maakt het oppervlak niet alleen waterafstotend, maar ook 
olieafstotend! 
 
PreCare RenoCoat® Wood HS: 
• 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. 

 
Gevarensymbolen en H & P zinnen: 

   
     GHS08 
     Gevaar 
 

 H-Zinnen : H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken 
in de luchtwegen terechtkomt.  

 P-Zinnen : P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een 
ANTIGIFCENTRUM raadplegen 
P331 - GEEN braken opwekken 
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een 
verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, 
overeenkomstig de lokale, regionale, nationale 
en/of internationale regelgeving 

 
 
Emballage en bedrijfsafval: 
 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke regelgeving.  
Opvang van proceswater conform de geldende plaatselijke verordeningen.   
 
 
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 MSDS 
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. 


