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Handelsnaam:  IVANA HOUTSEALER 
Blad: 1 van 1 
 
 

1. Identificatie van de stof of preparaat en de vennootschap / onderneming. 

 

Productnaam: IVANA HOUTSEALER 
Code:                                                IVA000690 
                                                          IVA000692 
Gebruik:  Hoogwaardig, één component systeem, voor het afdichten van hout en houtachtige 

materialen.  
Identificatie onderneming:  Necomij B.V. 
 Jagtlustkade 10a 

2171 AG Sassenheim 
Nederland 
Telefoon: +31 (0) 252 220940   
Fax:  +31 (0) 252 220394 

 E - mail: info@ivana.com 
 Website: www.ivana.com  

 

2. Beschrijving. 

 
IVANA HOUTSEALER is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van hout en houtachtige materialen zoals houten gevelplaat 
elementen en overig houten plaatmateriaal, kopse kanten van kozijnen, deuren en laag reliëf dorpels. In combinatie met Ivana 
grondverf is slechts één laag nodig. Ivana Houtsealer verlengt de levensduur aanzienlijk door het hoog afdichtend vermogen. 
Conform BRL 08-01 houten kozijnen en gevelelementen.  

 

3. Eigenschappen. 

 
Toepasbaar: voor het afdichten (sealen) van kopse en/of zaag zijden van houtachtige   
                                                          materialen. Uitstekend geschikt voor kopse- en zaagkanten van  
                                                          bijvoorbeeld kozijnen, deuren en dorpels.                                                                                                   
Verwerkingstemperatuur:  minimaal  + 8 °C  tot  + 35 °C   
Temperatuurbestendigheid: -30 °C tot + 75 °C. 
Verbruik:  circa 400 gram per m2.                                                                
Houdbaarheid: 1 jaar in ongeopende  verpakking op een koele en droge plaats.    
 Bij temperaturen tussen + 5 °C  tot  + 25 °C  
Basis                                                 Kunstharsen.  
Vaste stofgehalte                              circa 38% 
Viscositeit                                         circa 25.000 mPas 
pH waarde                                        8,5 
Droging                                             Na 45 minuten stofdroog, na 4 uur overschilderbaar. 
Kleur nat                                           wit 
Kleur droog                                       wit 
Geur                                                 reukloos 
Vochtbestendigheid                         uitstekend 

 
Waarden gelden bij 20 °C, luchtvochtigheid 45- 65%, materiaalvochtigheid 12%.  

 

 

4. Applicatiegegevens. 

 
Circa 800 gram/ m2 aanbrengen in 2 lagen van 400 gram/ m2. De ondergrond moet  schoon, droog en vrij van vet, olie, was en 
schuurstof zijn. Bij merbau de rand afronden. Voor gebruik goed schudden, omroeren en gelijkmatig aanbrengen met roller of 
kwast. De droogtijd wordt beïnvloed door temperatuur en relatieve luchtvochtigheid.  

 

6. Veiligheid. 

 
Buiten bereik van kinderen bewaren. 
De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen.  
Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handeling en verwerking. Raadpleeg de 
verpakking voor meer informatie en zie het veiligheidsinformatieblad op  WWW.IVANA.COM . 

 

 
 


