
Certificaten, goedkeuringen en
classificatie

De biocidenverordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012), CTB-P+

Toepassingsgebied Gevelbekledingdelen (rabat), Buitendeuren, Kozijnen, Luiken
Aanbevolen ondergrond Naaldhout
Vaste stoffen Ca. 5 % (gewicht)
Vluchtige organische stoffen (VOS) ca. 18 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)

De opgegeven VOS-waarde is de gemiddelde waarde voor in de fabriek
geproduceerde producten en is bijgevolg onderhevig aan variaties tussen
individuele producten die onder dit technisch informatieblad vallen.

Theoretisch rendement Kan variëren, afhankelijk van houtkwaliteit en verwerkingsmethode.
Kleuren Colourless.
Verdunner Het product wordt gebruiksklaar geleverd.

TECHNISCHE GEGEVENS

TEKNOL AQUA 1415-01
Houtconserveringsmiddel voor vloeicoating / dompelen
TEKNOL AQUA 1415-01 is een kleurloos industrieel
houtverduurzamingsmiddel op waterbasis, klaar voor gebruik. Voor de
preventieve behandeling van hout buitenshuis boven de grond. Bij gebruik
als onderdeel van een aangepast Teknos-deklaagsysteem biedt deze
behandeling effectieve bescherming tegen schimmels die houtverkleuring
(EN 152) en houtrot (EN 113) veroorzaken, evenals tegen houtborende
kevers (EN46-1, EN 49-1, EN 20-1) en termieten (EN 118).

TEKNOL AQUA 1415-01 is gecertificeerd door het FCBA (CTB-P+ goedgekeurd als effectieve bescherming tegen schimmels die
houtrot veroorzaken, houtinsecten en termieten). Het mag gebruikt worden volgens de algemene voorwaarden en bepalingen
van het collectieve keurmerk CTB-P+. Hout dat een oppervlaktebehandeling krijgt, dient tevens te worden behandeld met een
product dat het hout van een beschermlaag voorziet als de verwachting is dat het gebruik in klasse 3.1 overeenkomstig EN
335:2013 valt.

TEKNOL AQUA 1415-01 voldoet aan de eisen van EN 599-1+A1:2013 voor gebruik in klasse 2 en 3.1 overeenkomstig EN
335:2013.

CTB-P+ nr.: 502-22-2095
Toelatingsnr.: BE2019-0030

TECHNISCHE INFORMATIEBLAD
2022-10-12
8

1 / 3www.teknos.com



Opslag De opslagtemperatuur ligt tussen +5 °C - +30 °C. Houdbaarheid in ongeopende
verpakking: Zie "Ten minste houdbaar tot datum" op het etiket. Houd de
verpakkingen na gebruik goed gesloten. Niet in de buurt van levensmiddelen
opslaan.

Verpakkingsmaat Verkrijgbaar in verschillende standaard verpakkingsgrootten.

Oppervlaktevoorbereiding Het hout moet vrij zijn van stof en vervuiling. Het vochtgehalte van het hout
dient:
Vensters en deuren: ca. 13 % te bedragen en mag 15 % niet overschrijden
Bekledning: mag 18 % niet overschrijden.

Applicatiemethode Dompelen, Flowcoaten, Kwast, Flowcoat tunnel
Recommended amount to be applied Hout verkleurende schimmels: 100 g/m²

Houtrot veroorzakende schimmels: 100 g/m²
Houtborende kevers: 100 g/m²
Termieten: 150 g/m²

Verwerkingsvoorwaarden Roer het product goed door voor gebruik. 
Vanwege de verdamping moet de mengverhouding met de vaste stoffen
regelmatig met water worden aangepast. Deze aanpassing is gebaseerd op de
gemeten vaste stoffen in de vloeistof in het systeem. 
Optimale temperatuur voor product en omgeving: +18°C - +22 °C.
Optimale relatieve luchtvochtigheid: ca. 50 %.

Droogtijden +20 °C / 50 % RV
- handelbaar 1-2 uur
- overschilderbaar 2-3 uur

De droogtijd kan verkort worden door speciale droogsystemen te gebruiken voor
een geforceerde droging. De droogtijden zijn een benadering en kunnen variëren
afhankelijk van de houtkwaliteit, temperaturen, luchtvochtigheid, ventilatie en
laagdikte.

Systeembehandeling Behandelde delen moeten altijd beschermd worden met een aflak, voordat zij
aan weersinvloeden blootgesteld worden.

Reiniging Water.

Veiligheids- en
voorzogsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).

GEBRUIKSAANWIJZING

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
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Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid
accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de
verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze
aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit product is alleen bedoeld voor professioneel
gebruik. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de
arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle
handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.
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