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Versiedatum: september 2019 

 
 
Weekamp Deuren B.V. past bij transparante afwerking producten toe van DRYWOOD 
Coatings B.V.  
DRYWOOD Coatings B.V. staat in voor de goede kwaliteit van DRYWOOD Optifinish 
Transparant. Dit product is KOMO-gecertificeerd. Ook voor de hechting van dit DRYWOOD-
product op een droge, schone en vetvrije ondergrond staan wij garant.  
 
Deze 2 lagen (voorlak) of 3 lagen (aflak) vormen een geschikte ondergrond voor toepassing 
van vrijwel alle systemen op basis van alkyd- en acrylaatharsen. Mocht u een verdere 
toelichting willen hebben over de overschilderbaarheid van onze producten, dan kunt u 
hierover contact met Weekamp Deuren B.V. opnemen.  
 
Voor een juiste ondergrondvoorbereiding (ontvetten, schuren, stofvrij maken e.d.), hechting 
en duurzaamheid van de afwerklaag (of –lagen) dient uiteraard de leverancier/fabrikant van 
de toe te passen producten garant te staan. Er zijn geen overschilderbaarheidsproblemen 
bekend, maar het verdient altijd aanbeveling om voor het afschilderen zekerheidshalve een 
proefvlak aan te brengen. 
 
Het gebruik van kleurloze lakken, zonder enig pigment, voor buitentoepassing wordt door 
Drywood niet ondersteund omdat hiermee onvoldoende buitenduurzaamheid kan worden 
verkregen. Het bij Weekamp Deuren B.V.  toegepaste product bevat daarom de minimaal 
noodzakelijke hoeveelheid UV absorberende pigmenten om enerzijds de natuurlijke houtkleur 
zo veel als mogelijk in tact te laten en anderzijds het hout voldoende te beschermen tegen 
UV-straling. 
 
Voor beschadigingen in het grondverfsysteem die u plaatselijk wilt herstellen hebben wij een 
herstelsetje bestaande uit: 
• 100 ml Optisealer TR (D740 kleurloos, zonder pigment of kleur VM Weekamp 

(VM140109)) t.b.v. de eerste laag op het kale hout. Deze zorgt ervoor dat het hout 
afgesloten wordt voor vochtindringing en voorkomt doorslaan van inhoudstoffen. Let op: 
In natte toestand heeft de verf een melkachtige kleur.  

• 100 ml Optifinish TR (met pigment) t.b.v. de tweede laag. Deze kan in 1 of twee lagen 
worden aangebracht tot de gewenste kleur is verkregen. Let op: In natte toestand heeft 
de verf een melkachtige witte kleur, die na het aanbrengen kan verkleuren naar 
geel/groen. Na doordrogen blijft een transparante laag met een lichtbruin pigment over. 

 
Indien gewenst sturen wij het setje kosteloos naar u op. 
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Wilt u onderhoud plegen aan uw deur of wilt u naastliggend houtwerk in dezelfde kwaliteit 
behandelen, dan adviseren wij u het volgende product bij Drywood (www.Drywood.nl) te 
bestellen: 
1 ltr Drywood Poseidon UV TR GL kleur VM Weekamp (VM140109) of in elke andere gewenste 
transparante kleur. 
 
Hout is een natuurproduct. Een garantie op exact gelijkende kleur kan daarom niet gegeven 
worden. Door toepassing van bovenstaande producten beperkt u het risico echter tot een 
minimum. 


