
 
WOODSEAL PRO   
Technisch Data Sheet 

 
HOUT IMPREGNEERMIDDEL 
TRANSPARANT, WATERGEDRAGEN, TRANSPARANT HOUTBESCHERMINGSMIDDEL MET STERKE HECHTING 
EN LANGDURIGE WERKING. BESCHERMT DE NATUURLIJK SCHOONHEID VAN HOUT. 

 

 

Beschrijving 
Woodseal Pro is een oplosmiddelvrij, hoogwaardig, penetrerend 
hout impregneermiddel. Deze unieke siliconenhars emulsie is 
speciaal ontwikkeld voor het behandelen van buiten hout.  
 
Door toepassing van nanotechnologie is het door een speciale 
moleculaire verbinding mogelijk gemaakt om Woodseal Pro sterk 
aan het hout te laten hechten.  
 
Voor het waterdicht en waterafstotend maken van houten 
oppervlakken. 
 
Bescherming 
Hout behandeld met Woodseal Pro wordt door de unieke 
samenstelling sterk hydrofoob. Mede dankzij deze 
waterafstotende werking is het hout langdurig beschermd. De 
hydrofobe werking resulteert in een parelend effect, waardoor 
duidelijk te zien is dat het hout goed beschermd is.  
 

 
 
Eigenschappen 
➔ Op waterbasis. 
➔ Ontwikkeld met nanotechnologie. 
➔ Langdurige parelend effect op hout. 
➔ Significante vermindering van de capillaire waterabsorptie 

van hout, vooral na enige verwering. 
➔ Helpt schadelijke effecten, veroorzaakt door wateropname te 

minimaliseren. 
➔ Verkrijgbaar met en zonder bescherming tegen afbraak van 

lignine door UV straling en bijbehorende vergrijzing 
(UV-transparant). 

 
Geschikt voor 
Alle soorten buiten hout en kurk. 
 
Toepassing 
● Exterieur 
● Horizontaal / verticaal 
 
Dekking 
Met 1 liter Woodseal Pro kan ± 6 tot 8 m2 behandeld worden. 
Variatie in textuur en porositeit van de ondergrond kunnen de 
dekking en prestatie beïnvloeden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onderhoud 
Hout behandeld met Woodseal Pro kan met op normale wijze 
schoongemaakt worden met water en zeep.  
 
Droogtijd 
Typische droogtijd is 4-6 uur bij 20°C en 50% relatieve 
vochtigheid. Lagere temperaturen of een hogere relatieve 
vochtigheid kan de droogtijd verlengen. Het behandelde 
oppervlak is klaar na 24 uur uitharden. 
 
Schoonmaken 
Maak gereedschap direct schoon met (warm) water en zeep of 
terpentine. Ongebruikt product of oud materiaal kan 
weggegooid worden in overeenstemming met de gelden 
afvalregels van de regio. 
 
Voorzorgsmaatregelen / veiligheid 
Vermijd contact met de huid, ogen en kleding. Niet voor 
inwendig gebruik. Gebruik geschikte uitrusting en gereedschap 
tijdens het aanbrengen. 
 
Bewaarcondities 
Bewaren bij een temperatuur van 7°C tot 20°C. 
Operationele temperatuur 7°C tot 24°C. 
 
Houdbaarheid 
Ongeopend 12 maanden houdbaar. Na 12 maanden wil het niet 
zeggen dat het product niet meer bruikbaar is. In dit geval is het 
echter een vereiste om de eigenschappen voor het beoogde 
gebruik te controleren op kwaliteit en werking. 
 
Uiterlijk / kleur  
Melkachtig, droogt transparant. 
 
Verbruik 
± 6-8 m2 per liter.  
 
Gebruik  
De gebruiker is verantwoordelĳk om zelf de geschiktheid van het 
product vast te stellen voor het gebruik dat ermee wordt 
beoogd. Gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid die 
hiermee verband hebben (o.a. aanbrengen en eindresultaat) op 
zich. 
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TECHNOLOGIE // VOORDELEN 
 
➔ Wateropname is significant lager - in hout 

behandeld met WOODSEAL PRO dan in 
onbehandeld hout. Wateropname blijft 
extreem laag, zelfs na 4000 uur QUV 
verwering. 

 
➔ Sterk parelend effect - het hydrofobische 

effect is direct zichtbaar, echter wordt het 
parelende effect nog meer zichtbaar nadat 
het hout is blootgesteld aan enige 
verwering.  

 
➔ Nanotechnologie - kleine moleculaire 

structuur, voor diepere penetratie en 
verbeterde prestatie 

 
➔ Watergebaseerd - watergedragen 

exclusieve geurloze, milieuvriendelijke 
formule. Bevat geen VOC’s (oplosmiddelen). 

 
➔ Verandert het oppervlak niet - het 

behandelde oppervlak blijft de natuurlijke 
uitstraling behouden, slijtvast en droogt 
transparant op. 

 
➔ Vermindert organische groei, schimmel, 

meeldauw. 
 

➔ Vermindert watermigratie - de moleculen 
beschermen het hout ook op het oppervlak. 
Dit resulteert in een hydrofobe werking en 
lage vocht- en damp transmissie. 

Garantie 
Wij garanderen dat onze producten zijn vervaardigd onder 
strikte kwaliteitsnormen en dat de door ons verstrekte 
informatie, voor zover wij weten juist is. Onze producten worden 
geleverd op voorwaarde dat u uw eigen tests uitvoert, om de 
geschiktheid van ons product voor uw specifieke doel te 
bepalen. Elk gebruik of toepassing is voor de 
verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vermelde fysische 
eigenschappen zijn typische eigenschappen en niet bedoeld als 
specificatie. Er wordt geen garantie gegeven, expliciet of 
impliciet, met betrekking tot de informatie of gegevens waarop 
deze gebaseerd zijn of op de resultaten die u zult krijgen van het 
gebruik ervan. 
 
De over onze producten verstrekte informatie is geen verklaring 
of garantie. Aanvaarding van de levering van ons product 
betekent dat u de voorwaarden van deze garantie heeft 
aanvaard. Geen enkele vertegenwoordiger of wederverkoper is 
gemachtigd om enige verklaring of garantie te geven of enige 
andere aansprakelijkheid namens ons te doen bij de verkoop 
van onze producten. 
 
De koper moet de geschiktheid van de producten zelf vaststellen 
voor het beoogde gebruik en neemt alle risico's en 
aansprakelijkheden in verband met het gebruik. Deze informatie 
en alle verder technisch advies is gebaseerd op de huidige 
kennis en ervaring van Greenseal Solutions. Greenseal Solutions 
aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het verstrekken 
van dergelijke informatie en advies, inclusief de mate waarin 
dergelijke informatie en advies betrekking kunnen hebben op 
bestaand intellectueel eigendom van derden rechten, in het 
bijzonder octrooirechten, noch zal een juridische relatie worden 
gecreëerd door of voortvloeien uit het verstrekken van 
dergelijke informatie en advies. Greenseal Solutions behoudt 
zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen in 
overeenstemming met de technologische vooruitgang of 
verdere ontwikkelingen.  
 
De koper van het product moet het (de) product (en) testen voor 
geschiktheid voor de beoogde toepassing en het beoogde doel 
te bepalen, alvorens een volledige applicatie of toepassing van 
het product (en) te doen. De prestaties van het hierin 
beschreven product moeten worden geverifieerd door eigen 
testen en uitgevoerd door gekwalificeerde experts. 
 
Greenseal Solutions is onder geen enkele omstandigheid 
aansprakelĳk voor directe of indirecte schade, inclusief maar 
niet beperkt tot, verlies van winst, omzet, handel, goodwill etc, 
die voortvloeit uit of verbonden is met enige informatie die 
hierin wordt verstrekt door Greenseal Solutions. De gebruiker is 
verantwoordelĳk om vast te stellen dat de producten geschikt 
zĳn voor het gebruik dat ermee wordt beoogd.  
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