
In deze informatie 
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inhoudt, hoe u er 

het beste mee kunt 
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op moet letten.
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Voorbereiding 
OAF-Houtteer Coating aanbrengen 

op droog hout. Maak het opper-

vlak stof en vetvrij.

OAF-Houtteer Coating kan direct 

op schoon of gereinigd hout aan-

gebracht worden. Bescherm uzelf 

met handschoenen en zorg eventu-

eel voor voldoende ventilatie.

Bij regelmatig gebruik wordt gead-

viseerd een koolstofmondkapje te 

dragen.

Verwerking 
Roer de houtteer goed. OAF-

Houtteer Coating laat zich goed 

aanbrengen d.m.v. een kwast, 

roller of spuit. Het aanbrengen 

met een verfborstelmachine of 

d.m.v. een dompelmethode geeft 

verrassend goede resultaten.

Tips van OAF

De beste tijd om buiten te schilderen is van 

maart tot oktober. Liefst niet bij erg hoge 

temperaturen of in de volle zon.

Werk bij een temperatuur boven de 5º C 

en een relatieve luchtvochtigheidsgraad 

van minder dan 70%.

Door meerdere lagen houtteer aan te 

brengen verhoogt u de duurzaamheid.

Begin met de kleinere stukken zoals randen en 

groeven, Schilder daarna de grote vlakken.

Controleer het houtschilderwerk tijdens het 

schilderen regelmatig op zakkers en strijk deze 

meteen in de nerfrichting weg.

OAF-Houtteer Coating is een zwarte teervervangende coating 

voor houten bovengrondse buitentoepassing. Vanwege de goede 

weerbestendigheid en UV-bestendigheid, is dit product uitermate 

geschikt ter bescherming en verfraaiing van schuren, schuttingen, 

loodsen, molens enz.

OAF-Houtteer Coating geeft een uitstekende bescherming aan 

alle houtsoorten, reeds behandeld, onbehandeld, geconserveerd, 

fijn bezaagd of geschaafd hout. Dit product is niet toepasbaar over, 

en niet mengbaar met bitumenproducten.

OAF-Houtteer Coating bezit een unieke samenstelling, ge-

baseerd op natuurlijke harsen welke gemodificeerd zijn met o.a. 

diverse kunstharsen. Deze unieke samenstelling geeft dit product 

een diepe en dekkende uitstraling met een sterk waterafstotend 

en zelfreinigend effect. OAF-Houtteer Coating is leverbaar in een 

glanzende of matte uitvoering.

OAF-Houtteer Coating geeft op onbehandeld hout het beste 

resultaat wanneer deze in drie lagen wordt aangebracht. Dit kan 

zonder de voorgaande, droge laag te schuren. Bij het aanbrengen 

van een nieuwe laag, verweekt de eerdere laag enigszins. Dit resul-

teert in een zeer goede hechting. 
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Antraciet

Glans
of Mat

Wanneer u de OAF-Houtteer 

Coating met de kwast en/of 

roller aanbrengt, strijk/rol dan 

altijd met de nerfrichting mee. 

Zorg ervoor dat de houtteer 

goed in de eventuele poriën, 

scheuren en spijkergaten op-

genomen wordt. Vervolglagen 

kunnen op dezelfde manier, 

zonder de voorgaande droge 

laag te schuren, worden aan-

gebracht. Voor het opnieuw 

schilderen van houten objecten 

voorzien van een oude Hout-

teer laag, volstaat het stofvrij 

maken van de ondergrond 

d.m.v. bezem of handstoffer. 

De nieuwe laag kan meteen 

worden aangebracht.

In originele goed gesloten verpakking is OAF-Houtteer enkele jaren houdbaar.

Aanwijzingen 
voor gebruik
• Stofdroog bij 

20º C en RV 65% 

 na ca. 2-3 uur

• Overschilderbaar na 

 ca. 5-6 uur

• Verwerkingstemperatuur:

 +5 °C tot + 25°C

• Verdunnen eventueel met   

 terpentine tot max. 10%

•  Rendement: 

 Op geschaafd hout: 

 ca. 10 m2 per liter, per laag

 Op fijn bezaagd hout:

 ca. 8 m2 per liter, per laag

Verwijderen van resten 
en reinigen van kwasten
Gebruik voor het verwijderen 

van verfresten en het reinigen 

van kwasten/rollers terpentine. 

Hierdoor wordt de teer in de 

kwast/roller verdund/opgelost 

en laat het zich makkelijk 

reinigen.
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Op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de uniforme verkoop/leveringsvoorwaarden voor verf en druk-
inkt van toepassing, welke gedeponeerd zijn ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Verffabriek OAF Holland BV | De Meente 13 | 8121 EV  Olst | www.oafholland.nl | info@oafholland.nl

Milieu
Afval niet in gootsteen werpen, deponeer uw kwasten en verfrestanten altijd in de speciaal hiervoor 

bestemde bakken in uw gemeente of op de bouwplaats. In geval van inslikken onmiddellijk een arts 

raadplegen en verpakking of etiket tonen.
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Uitgiftedatum: april 2014. Met deze uitgave komt alle informatie in voorgaande uitgaven te vervallen. Aangezien de applicatieom-
standigheden buiten de invloedssfeer van OAF liggen, kan OAF niet verantwoordelijk worden gesteld voor behaalde resultaten en 
voor eventuele schade welke voortvloeien uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de 
ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten de beoordeling van OAF vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze 
publicatie worden aanvaard. Het wordt aangeraden om voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke om-
standigheden. OAF behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

OAF Houtteer Coating  is verkrijgbaar bij:


