
Eigenschappen 

Algemene informatie 

Voorzorgsmaatregelen 

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar.  

 

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op 

basis van actuele kennis. Iedere aansprakelijkheid op grond 

van deze gegevens wordt uitgesloten. 

Verwerking 

Huidbescherming: draag geschikte handschoenen 

Gelaatsbescherming: draag indien nodig een bril 

Verwerkingstemp.: Niet verwerken beneden 5°C en 

boven een RV. Van 85%. 

Reinigingsverdunning: Terpentine 

Ondergrondvoorbehandeling 

Verwerkingsmethoden 

Kwast / roller:   

verdunning  Bij voorkeur niet verdunnen 

Fitex Creative Plus Houtcoat Zwart is uitstekend te ver-

werken met kwast of roller. Bij voorkeur een kwast gebruiken 

met lang en soepel haar. Rollen gaat het beste met een beits-

roller met een wollen vacht.  

De eersten laag op kaal hout mag 0-5% verdund worden met 

terpentine. De afwerklagen bij voorkeur niet/minimaal ver-

dunnen.  

Fitex Creative Plus  

Houtcoat Zwart 
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De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig 

te zijn.  

Alg en mos grondig verwijderen. Eventuele in het hout aanwe-

zige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimineerd 

met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat volgens 

voorschrift fabrikant.   
 

Verduurzaamd (geïmpregneerd)hout afdoende laten drogen 

totdat alle impregneerzouten niet meer plakkerig/vochtig aan-

voelen. 

 

Verduurzaamd hout: 

Minimaal 2x behandelen 

 

Niet-verduurzaamd hout:  

2 of bij voorkeur 3 x behandelen  
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Toepassing : Weersbestendige mat zwarte lijnoliebeits voor het beschermen en (opnieuw) zwarten van houten objecten 

zoals (kap)schuren, loodsen, schuttingen, molens en gepotdekselde houten delen, waarbij het karakteristieke 

uiterlijk behouden blijft.  

Kenmerken  : Met zuivere lijnolie 

Impregnerend 

Vochtregulerend 

Snel en gemakkelijk verwerkbaar 

Basis  : Lijnolie en alkydhars 

Kleur  : Zwart  

Dichtheid 20°C : ca. 0,98 kg/ltr.  

Laagdikte   : 35 mu. droog 

Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%  

Stofdroog na ca. 2 uur 

Overschilderbaar : Na ca. 24 uur 

Glans  : mat 

Vastestofgehalte : ca. 52 vol%  

Rendement : 8-10 m²/liter bij kwast/rol verwerking 

 

Rendement is afhankelijk van de zui-

ging en ruwheid van de ondergrond,  

de aangebrachte laagdikte, het ge-

bruikte gereedschap en van de om-

standigheden bij het aanbrengen.  

Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij 

vorstvrije opslag tenminste 12 maan-

den. 


