
Wijzonol 
ECO Transpa-
rant Glans en 
Zijdeglans
Transparante voor- en aflak 
voor de timmerindustrie

• snelle droging
• hoge elasticiteit
• toepasbaar conform BRL 0801 en 0817
• KOMO certificaatnr. 33200
• waterverdunbaar
• hoog laagdiktebereik
• goed glansbehoud
• universeel overschilderbaar



Meest gunstige Procesconditie

Wijzonol ECO Transparant is een transparant verfsysteem op basis van innovatieve acrylaat core-shell technologie. Dat klinkt 

ingewikkeld, maar het blijkt in de praktijk vooral erg eenvoudig: dit product is toepasbaar in voor- en aflaksystemen. Of u nu 

levert volgens Concept II of III: de handelingen en logistiek zijn hetzelfde. 

Wijzonol ECO Transparant heeft een hoge elasticiteit en een goed glansbehoud. De coating is leverbaar in een glans- en 

zijdeglansuitvoering en in beide gevallen is een gemiddelde levensduur van twee jaar makkelijk haalbaar. Wijzonol ECO 

Transparant is verkrijgbaar in 6 tinten, die zijn ondergebracht in een speciale 3400-serie. 

Hiermee ziet de opdrachtgever en/of architect precies wat het effect van een kleur is in combinatie met verschillende 

houtsoorten: what you see is what you get!

Wijzonol ECO Transparant 
Glans en Zijdeglans 
Hoogwaardig transparant voor- en aflaksysteem voor 
geveltimmerwerk volgens Concept II en III

Wijzonol Bouwverven B.V. 
Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
T. 038 - 429 11 00, www.wijzonol.nl

Applicatie spuiten
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Tijd DIN cupmeting n.v.t.

Natte laagdikte 175 μm

Flash off (per laag) temp > 15°C

RV > 40%

luchtsnelheid nee

tijd ≥ 20 min.

stralingswarmte nee 

Drogen (per laag) temp ≥ 15°C

RV ≤ 60%

luchtsnelheid ≥ 0,2 m/s

stralingswarmte nee

tijd ≥ 4 uur

Droge laagdikte 70 μm
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Tijd DIN cupmeting n.v.t.

Natte laagdikte 175 μm

Flash off (per laag) temp > 15°C

RV > 40%

luchtsnelheid nee

tijd ≥ 20 min.

stralingswarmte nee

Drogen (per laag) temp ≥ 15°C

RV ≤ 60%

luchtsnelheid ≥ 0,2 m/s

stralingswarmte nee

tijd ≥ 16 uur

Droge laagdikte 70 μm

Doordrogen temp ≥ 15°C

RV ≤ 75%

tijd ≥ 32 uur 

Totale droge laagdikte 140 μm
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