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HORNBACH Weerbestendige Verf 2in1  

 
 Isolerende grondverf en weerbestendige verf in één  
 Ademend 
 Langdurige bescherming tegen vuilaanslag 
 Binnen & Buiten 

 
Eigenschappen 
Hornbach weerbestendige verf 2in1 is een met water verdunbare, gemakkelijk te verwerken en zeer goed 
dekkende houtverf op oliebasis. Ze is geschikt als grond-, tussen- en deklaag van houtvlakken binnen en 
buiten. Door haar buitengewone weerbestendigheid behoudt de HORNBACH weerbestendige verf 2in1 haar 
zijdematte glans zowel als haar briljante kleur gedurende vele jaren en bladdert zij niet. Op grond van haar 
speciale samenstelling bewerkstelligt zij naast een zeer hoogwaardige aanblik een diepe vulling en 
doordringing van het hout. 
 

• Uiterst weerbestendig en sneldrogend 
• Met verminderde vuilopname 

 
 
*15 jaar duurzaamheid*: Afhankelijk van constructie, weersomstandigheden, ondergrond en pigmentering van de verflaag. Ook gelden 
de volgende voorwaarden: Er dient rekening gehouden te worden met de constructieve houtbescherming. De verf moet conform 
onderstaande aanwijzingen gelijkmatig op de correct voorbehandelde en gegronde ondergrond aangebracht worden. Bij oppervlakken 
die sterk blootstaan aan weersomstandigheden en vocht dient met een kortere duurzaamheid rekening gehouden te worden. 
 
Toepassingen 
Ideaal voor houtvlakken binnen en buiten bijv. houten plafonds, huizen, wandafwerking, gevel, vakwerk, 
schutting, gevelspits. 
 
Kleur 
Dit product is in verschillende kleuren te verkrijgen. 
 
Glansgraad 
Zijdematt 
 
Samenstelling 
Acrylaatdispersie, alkyd-emulsie, marmermeel, talkpoeder,  organische en anorganische pigmenten, water, 
additieven, conserveringsmiddelen 2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Het VOC-
gehalte van dit product is max. 30 g/l. De EU-grenswaarde bedraagt max. 130 g/l (categorie A/d vanaf 
2010). 
 
GIS-Code 
- 
 
Lichtechtheid 
Zeer goed 
 
Weersbestendigheid 
Binnen & Buiten 
 
Verdunning 
Water 
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Verbruik 
1 l is voldoende voor ca. 8-10 m² bij één verflaag, afhankelijk van de ondergrond. De exacte 
verbruikswaarden vaststellen door een testlaag op het object aan te brengen. 
 
Droogtijd / Overschilderbaar 
Bij +20¬°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 % na ca. 12 uur overschilderbaar. Doorgehard na ca. 7 
daag. Hogere luchtvochtigheid / lagere temperatuur kan de droogtijd verlengen. 
 
 
Schildersgereedschap 
Acrylkwast, lakroller. 
 
Reiniging gereedschap 
Na gebruik gereedschap direct reinigen met water en zeep. 
 
Verwerking 
Vóór gebruik goed roeren. De ondergrond moet droog en schoon zijn, met een vochtigheidsgehalte van niet 
meer dan 16%. 
 
NIEUW SCHILDERWERK: 
1. De gehele houtoppervlakte in de nerfrichting schuren en grondig reinigen. 
2. Scherpe kanten afronden. 
3. Bij blauwzwamgevoelige naaldhoutsoorten voor buitengebruik adviseren wij voorbehandeling met 
Hornbach Houtgrondverf voor buiten. 
4. Daarna met Hornbach weerbestendige verf 2in1 afschilderen en drie lagen onverdund opbrengen. 
 
RENOVATIESCHILDERWERK: 
1. Sterk verweerde oppervlakten tot op het gezonde hout afschuren. 
2. Niet draagkrachtige oude verflagen verwijderen; draagkrachtige lagen licht schuren. 
3. Scherpe houtkanten afronden. 
4. Het houten oppervlak vóór het schilderen met gevelreiniger grondig reinigen. Schimmel-, algen- of 
mos-aantasting met een geschikt reinigingsmiddel afwassen. 
5. Daarna met Hornbach weerbestendige verf 2in1 afschilderen en 2 tot 3 lagen onverdund opbrengen.  
 
Tip: Inspecteer de houtvlakken regelmatig en repareer kleine beschadigingen van de verflaag direct.  
 
Omstandigheden 
Niet onder +5 °C verwerken (geldt voor de circulerende lucht en de ondergrond)! De verpakking rechtop 
vervoeren a.u.b. en vastzetten zodat deze niet kan omvallen, om breuk te voorkomen! Emmers na gebruik 
goed afsluiten en koel maar vorstvrij opslaan. Aangebroken verpakkingen z.s.m. opmaken. Bij de verwerking 
van meerdere bussen in dezelfde kleur op een identiek materiaal productienummer letten, om eventuele 
kleurverschillen te vermijden. De definitieve kleur wordt pas in droge toestand bereikt. 
 
Veiligheidsadviezen 
GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDELEN 
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. 
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
Buiten het bereik van kinderen houden.  
Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.  
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik 
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van dit product. Inademing van stof/nevel vermijden. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met 
water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.                 
Bij contact met de huid (of het haar): met veel water en zeep wassen.  
Voorkom lozing in het milieu. 
 
Milieu 
Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalinzamelpunt voor chemisch afval. Opgedroogde resten kunnen 
met het huisvuil worden meegegeven. Alleen lege emmers zijn bestemd voor recycling. 
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