
WL-W 

WL-W is een watergedragen, dekkende, brandvertragende verf die hout en houtproducten beschermt 
tegen vuurbelasting. Producten behandeld met WL-W voldoen aan de gestelde Nederlandse NEN-
normen, de Europese NEN-EN 13501 en vergelijkbare Internationale normen. 

PRODUCT INTRODUCTIE 

Intumescerende coatings reageren onder invloed van warmte. Door de warmte expandeert de coating vele 

malen zijn originele dikte, waarbij een isolerende koolstof laag gevormd wordt. Deze koolstof laag beschermt 

de onderliggende houtlaag tegen brand. 

Behalve de brandvertragende functie voorzien intumescerende coatings het oppervlak van een gladde, 

esthetisch mooie verflaag die zowel duurzaam als makkelijk te onderhouden is. Hout en houtproducten 

worden beschermd tegen brand met een systeem die alle decoratieve eigenschappen bezit vergelijkbaar met 

een conventionele verf. WL-W kan worden afgewerkt met TOPCOAT. Deze afdeklak is verkrijgbaar in bijna alle 

klassieke RAL-kleuren. Het verbetert de weerstand tegen vocht, vuil en beschadigingen door stoten. 

WL-W is een watergedragen intumescerende coating ontwikkeld voor droge, binnen C1-omstandigheden en 

is toepasbaar ‘op locatie’. Een dunne laag intumescerende coating geeft architecten en designers de 

mogelijkheid om het hout toe te passen als integraal gedeelte van het totale design. WL-W bevat 

geen/weinig oplosmiddel en voldoet voor professioneel gebruik aan Arbo. 

ONDERGROND 

WL-W kan worden toegepast op hout met een vochtgehalte kleiner dan 15%. Bij toepassing op kaal onbewerkt 

hout dient eerst een primer aangebracht te worden, bij voorkeur PRIMER WBL. Een alternatief product voor 

sterk zuigende ondergronden, zoals zachtboard, is VOORSTRIJK PROF. Het oppervlak dient droog, vrij van 

stoffen, zouten en andere verontreinigingen te zijn. Oude, niet hechtende verflagen dienen te worden 

verwijderd voordat de brandvertragende coating kan worden aangebracht. 

PRIMER WBL en VOORSTRIJK PROF zijn gebruikelijke producten bij interne C1-omstandigheden onder WL-W. 

De primer moet worden aangebracht volgens specifieke instructies volgens het product informatie blad. Bij 

gebruik van andere primers of reeds aangebrachte primers dient de compatibiliteit met WL-W te worden 

nagegaan. 

WL-W kan worden aangebracht op vele houtsoorten, zoals spaanplaat, multiplex en isolatieboard. Het 

toepassingsgebied omvat houten constructies, scheidingswanden, plafonds en deuren. 

De dikte van de aangebrachte primer laag is bij voorkeur 50 µm. Op sterk zuigende oppervlakten dient een 
dikkere primer laag te worden aangebracht, maar mag niet meer dan 100 µm bedragen. De primer dient 2 uur 
te drogen alvorens de brandvertragende WL-W toe te passen. 

APPLICATIE 

WL-W kan bij voorkeur worden toegepast bij temperaturen boven de 10°C en een relatieve vochtigheid 

lager dan 80%. Voor gebruik dient het product goed te worden geroerd tot een uniforme dispersie. 

Het beste resultaat wordt verkregen als WL-W wordt aangebracht door middel van airless puitapparatuur. Bij 

gebruik van een kwast of roller ontstaat er vaak een structuur oppervlak. Gebruik bij verwerking met 

spuitapparatuur een pomp die een druk kan leveren van tenminste 150 bar. Een spuitopening van 0,013”- 
0,019” inch met een spuithoek van 30°-50° en een 30 mesh/500 µm interne filter worden aanbevolen. 
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De vereiste laagdikten voor de voorgeschreven brandvertraging is o.a. afhankelijk van temperatuur en 

houtsoort(dichtheid). Onderstaande tabel geeft een indicatie volgens NEN EN 13501-1. 

TNO rapporten getest op vuren (2004-CVB-R0041/R0317) en zachtboard (2004-CVB-R0341/R0353). 

De droogtijden zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode, benodigde laagdikte, 

temperatuur en luchtvochtigheid. Als richtlijn is bij airless spuitapplicatie 20°C, 50% RV en 200 µm droge 

laagdikte, de coating handdroog na 1 uur en is de coating uitgehard na 4 uur. Bij kwast en roller applicatie kan 

een maximale droge laagdikte van 150 µm per laag worden bereikt. Een volgende laag kan bij 20°C/50%RV 

worden aangebracht na minimaal 2 uur drogen. Het overschrijden van de maximale laagdikten kan resulteren 

in barsten van de coating tijdens het droogproces. WL-W kan verdund worden met maximaal 10% water en 

apparatuur kan schoongemaakt worden met behulp van schoon water. 

TOPCOATS

Bij interne C1-condities behoeft WL-W geen topcoat. Er kan om esthetische redenen 50 µm TOPCOAT worden

aangebracht. WL-W mag pas na minimaal 8 uur, bij 20°C/50% RV, voorzien worden van een topcoat. De

brandvertragende laagdikte dient te zijn bereikt voordat de topcoat wordt aangebracht.

ALGEMENE INFORMATIE

Kleur Wit

Opslag en houdbaarheid 12 maanden in originele, ongeopende verpakking; vorstvrij bewaren.

Relatieve luchtvochtigheid < 80%

Verpakking 12,5 kg

TECHNISCHE INFORMATIE 

Dichtheid  1.280 ± 0.040 kg/l 

Viscositeit(ISO 2555)  190 ± 40 Poise 

Vaste stofgehalte(ISO 3251)  70 ± 3% 

VOS (EU Richtlijn 2004/42/CE)  20 g/l 

Vlampunt  > 100°C 

Deze aanwijzingen zijn slechts bedoeld als een advies. Alle waarden zijn indicaties en zijn het resultaat van technisch onderzoek en 

ervaring. Er kan op dan ook geen enkele wijze aanspraak gemaakt worden op bovenstaand advies. Bij uitgave van het huidige product 

informatie blad vervallen alle voorgaande uitgave.
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