
WOODAIR BESCHERM JE BUITENHOUT TEGEN WEER EN WIND
 
Buitenhoutwerk, zoals uw terras, tuinhuis, meubilair enz. is een 
duurzame investering! Zon en regen verweren ook zelfs dure 
houtsoorten, die stilaan hun eigen kleur verliezen en grijs 
worden door vorming van blauwschimmel aan het oppervlak.
Nieuw geplaatst hout behandel je best zo snel mogelijk.

Oud en verweerd hout moet eerst grondig geschuurd worden. 
Indien men transparant of halftransparant wil afwerken moet 
het poreus hout behandeld worden met ontweringswater. 
Dit vloeibaar middel trekt de schimmels terug bleek om zo de 
originele kleur van het hout terug te krijgen.

Hout aangetast door houtrot moet verwijderd worden tot op 
het gezond hout. Voer kleine herstellingen uit met polyes-
terplamuur of renovatiepasta. Grote delen rot hout moeten 
vervangen worden.

Schuur het hout droog in de richting van de nerven en nooit in 
ronddraaiende bewegingen. Rond scherpe hoeken af om zo 
eenzelfde laagdikte te kunnen aanhouden. 

Bij reeds geolied hout, controleer op voorhand de 
hechting van de bestaande lagen. Schuur slecht 
hechtende delen volledig af en plaats het ruw 
hout opnieuw in een lijvige grondlaag kleurloos.

Bij reeds geolied hout dat nog in goede staat ver-
keert, volstaat het om in 1 bewerking het hout 
te ontvetten en lichtjes mat te schuren met een 
schuurlapje in water met Economic Cleaner. 
Steeds goed naspoelen met zuiver water. 

Werk af met 2 lagen Woodair in een kleur naar 
wens volgens de gekozen afwerking: transparant, 
halftransparant of dekkend.
Materiaal na gebruik reinigen met white spirit.

Het onbehandelde hout vergt een lijvige 
grondlaag kleurloos Woodair Primer. 
Let op! Het hout moet wel voldoende uitgedroogd 
zijn om te kunnen oliën. 

Roer de olie net voor gebruik zeer grondig op. 
Wanneer de grondlaag voldoende uitgehard is, 
schuur dan het oppervlak lichtjes en maak stofvrij. 
Maak alle openstaande voegen, kieren of barsten 
dicht met overschilderbare acrylaatkit zodat vocht 
niet kan indringen. Werk af met 2 lagen Woodair.



Preventief onderhoud bij houtveredeling is zeer 
belangrijk, d.w.z. op tijd een extra beschermende laag 
geven. Dit verlengt de levensduur van het oliesysteem. 
Wacht niet tot er zichtbare schade is, het bespaart je 
ook een hoop werk.

Met Woodair behandel je je hout preventief het best 
na 4 à 5 jaar. Voornaamste toepassingen zijn ramen, 
veranda’s en tuinhuizen. Bij een tuinhuis behandel je 
bij voorkeur altijd de binnen- en buitenkant.

Foto: Woodair halftransparant

Foto: Woodair dekkend

Woodair dekkend: Dekkende olie verkrijgbaar 
in alle mogelijke kleuren.

Woodair halftransparant: Hout blijft zichtbaar 
doorheen een waas van kleur naar keuze.
         Standaardkleuren:
        Eiken
        Noten
        Ebben
        Redwood
        Palissander
        Teak
        Meranti
        Lichte eik

Woodair natural: Kleurloze beschermende 
olie waardoor de houtkleur iets donkerder 
zal tonen na behandeling.

Kleurloze of bijna kleurloze producten laten het 
licht volledig door en zijn dus meer onderhevig 
aan schadelijke uv-stralen. 

Tussenkleuren beschermen beter tegen schade-
lijk zonlicht en vergen minder snel onderhoud. 

Donkere kleuren nemen meer temperatuur op 
en krijgen zo te maken met temperatuurschom-
melingen waardoor het hout meer zal ‘werken’.


