
 

 
 
 
 

Timbercote 
                      transparante, hoogglanzende bescherming 
 
Beschrijving 
 
Timbercote Transparant is een transparante hoogglanzende houtbescherming voor buiten op 
basis van gemodificeerde alkydharsen. Timbercote Transparant vertoont een duurzame 
bescherming door toevoeging van een speciale UV-absorber en gemicroniseerde pigmenten. 
 
Toepassing 
 
Timbercote Transparant is bestemd voor buitenverwerking op alle houtsoorten, zowel 
massief als gefineerd (zie voorbehandeling). Timbercote Transparant is eveneens toe te 
passen op bestaande goed schoongemaakte/ontvette vernislagen. Timbercote Transparant 
kan worden toegepast als één pot systeem, maar kan tevens worden afgewerkt met 
Timbercote Hoogglans of Timbercote Zijdeglans. 
 
Verwerking 
 
Door middel van kwastapplicatie. De minimum verwerkingstemperatuur dient 10°C te zijn. 
Op onbehandeld hout buiten minimaal 3 lagen Timbercote aanbrengen. 
 
Technische gegevens (bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 70%) 
 
Dichtheid   : 0,93 kg/dm3 
 
Vaste Stofgehalte  : 46% vol 
 
G
 

lans   : hoogglans 

Vloeiing   : goed 
 
Hechting   : goed op geschikte ondergronden 
 
Weervastheid  : zeer goed 
 
Elasticiteit  : zeer goed 
 
Verdunning  : gebruiksklaar voor kwast 
 
Reiniging gereedschap : terpentine 
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heoretisch rendement : bij 25 µm droge laagdikte 18 m²/ltr. 

Praktisch rendement  : is van vele factoren afhankelijk.  
 
Strijken/rollen  : ca. 85% van het theoretisch rendement. 



 

 
 
 
 
Laagdikte   : de gemiddelde droge laagdikte is 25 µm afhankelijk van    
     ondergrond/applicatie. 
 
Droging (25 µm dr.)  : stofdroog  na ca.  2 uur 
 
Kleefvrij   : na ca. 6 uur 
 
Overschilderbaar  : na ca. 16 uur 
 
Buitenduurzaamheid  : volgens advies aangebracht gemiddeld 4 jaar. 
 
Houdbaarheid  : in onaangebroken verpakking ca. 12 maanden.            
 
Verpakking     : 0,5, 1 en 2,5 liter 
 
Kleur      : grenen, licht-grenen, licht-eiken, donker-eiken, teak,     
        mahonie, Palissander,Ebben  en noten 
 
 
Werkwijze voorbehandeling 

 
Alle te behandelen oppervlakken dienen schoon, droog en vetvrij te zijn. Niet intact zijnde 
verflagen verwijderen. Ontvetten met thinner. Afzelia ontvetten met ammonia. Iroko eerst 
behandelen met Avis Polyurethane Hoogglans. 
 
Systeem I 
 
1e laag Timbercote Transparant 
2e laag Timbercote Transparant 
3e laag Timbercote Transparant 
 
Systeem II 
 
1e laag Timbercote Transparant 
2e laag Timbercote Transparant 
3e laag Timbercote Hoogglans 
 
Systeem III 
 
1e laag Timbercote Transparant 
2e laag Timbercote Hoogglans 
3e laag Timbercote Hoogglans 
 
Systeem Merbau 
 
1e laag Timbercote Transparant 
2e laag Timbercote Transparant 
3e laag Timbercote Hoogglans of Transparant 
4e laag Timbercote Hoogglans of Transparant 
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