
 

 

 
Hoogwaardig brandvertragend impregneer middel voor binnen- en buitentoepassing op onbehandeld hout. 

 

PRODUCTOMSCHRIJVING 

FIRESTOP WOOD HD is een hoogwaardig brandvertragend 

impregneermiddel voor het professioneel behandelen van onbehandeld 

hout met een levensduur van 5 jaar (buiten) en 10 jaar (binnen). 

FIRESTOP WOOD HD trekt in de ondergrond en maakt het oppervlak 

langdurig brandvertragend.  

FIRESTOP WOOD HD voldoet indien juist aangebracht aan de hoogste 

wettelijke norm SBI Euroklasse B. Met behulp van een meegeleverd 

invulcertificaat wordt de garantie en levensduur gewaarborgd. Dit 

invulcertificaat wordt ook gebruikt voor de verzekering en de brandweer.  

FIRESTOP WOOD HD is niet giftig en volledig biologisch afbreekbaar.  

FIRESTOP WOOD HD kan na droging overschilderd worden met een 

coating of verf om te dienen als brandvertragende primer. 

FIRESTOP WOOD HD verlengt door zijn speciale formulering ook de 

duurzaamheid en weerbestendigheid van het behandelde hout. 

FIRESTOP WOOD HD voldoet aan Europese en internationale 

kwaliteitsstandaarden voor brandvertragers voor hout, dit maakt het 

mogelijk om behandeld hout te voorzien van het CE keurmerk. 

FIRESTOP WOOD HD gaat het vergrijzen van hout niet tegen en heeft 

geen invloed op het vocht absorberende vermogen van het hout. 

 

TOEPASSING 

FIRESTOP WOOD HD is toepasbaar op alle soorten hard- en zachthout 

voor zowel binnen- als buiten toepassingen.  

FIRESTOP WOOD HD wordt onder andere geadviseerd voor het 

preventief behandelen van hout en houten delen tijdens de constructie of 

renovatie van gebouwen.  

 

EIGENSCHAPPEN 

• Niet giftig en volledig bio-afbreekbaar 

• Langdurige brandvertragende werking 

• Binnen en buiten toepasbaar 

• Overschilderbaar 

• Kant-en-klaar product 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

Kleur:  Lichtbruin  

Geur:  Geurloos 

Soortelijk gewicht: 1,1 kg/liter 

pH:  Ca. 2 

 

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN 

Omgevingstemperatuur: minimaal 10°C  

Ondergrondtemperatuur: minimaal 10°C 

Relatieve luchtvochtigheid: max 75% 

 

DROGING 

Droog:  Tussen 24 en 72 uur  

De droogtijd is afhankelijk van de houtsoort en de temperatuur. Bescherm 

het hout tegen direct zonlicht en regen tijdens de droogtijd. 

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

Ondergrond voorbehandeling 

1. FIRESTOP WOOD HD kan alleen worden toegepast op 

onbehandeld hout. Bestaand schilderwerk, beits of impregneer dient 

eerst verwijderd te worden door middel van schuren of afbijten. 

2. Zorg ervoor dat het hout schoon en droog is met een maximaal 

vochtgehalte van 20%. 

 

Applicatie 

1. Bedek niet te behandelen oppervlakken (ramen, wanden, vloeren, 

meubels) met een waterdichte folie.  

2. Breng FIRESTOP WOOD HD onverdund aan met een kwast of 

roller. Breng minimaal 2-3 lagen aan met een tussentijdse droogtijd 

van 40 minuten om de juiste penetratiediepte te garanderen. 

Let op: voor de meeste houtsoorten geldt een totaal verbruik van 

270-300 ml per m2.  

 

GARANTIE EN CERTIFICERING 

Na de applicatie dient het garantiecertificaat ingevuld te worden door de 

applicateur. Na het verlopen van de garantietermijn dient u het 

behandelde materiaal volgens de gebruiksaanwijzing te controleren en de 

behandeling eventueel te herhalen volgens dezelfde methodiek.  

Als de ondergrond gedurende de garantieperiode wordt gereinigd, 

beschadigd of geschuurd dan vervalt de garantie en dient de ondergrond 

opnieuw behandeld te worden. Behandelde ondergronden kunnen niet 

gereinigd worden, gebruiksoppervlakken worden daarom bij voorkeur 

afgewerkt met een coating of verf. 

 

VERPAKKING 

1 (sprayflacon), 5 en 10 Liter 

 

THEORETISCH VERBRUIK 

Voor de meeste houtsoorten geldt een totaal verbruik van 270-300 ml per 

m2. Het verbruik is afhankelijk van de houtsoort, vochtgehalte en 

afwerking (geschuurd/geschaafd). 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Niet verdunnen of mengen met andere producten. 

• Schudden voor gebruik. Eventueel sediment heeft geen negatieve 

invloed op de werking van het product. 

• Applicatiemiddelen kunnen na gebruik schoongemaakt worden met 

warm water. 

 

OPSLAG EN HOUDBAARHEID 

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. 

Droog, donker en vorstvrij bewaren. 

 

 

 



 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

Voorkom huid- en oogcontact. Draag geschikte handschoenen en 

veiligheidsbril. Zorg voor voldoende ventilatie. Raadpleeg bij twijfel altijd 

het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.      

 

TECHNISCHE ONDERSTEUNING 

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen 

wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij 

kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het 

gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met 

één van onze adviseurs! 

 

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel 

T. +31 418 680 680 

E. info@mavro-int.com 

W. www.mavro-int.com  

 

DISCLAIMER 

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van 

het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en 

techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden 

buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen 

rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle 

aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en 

eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te 

allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, 

toepassing en resultaat. 

 

Uitgave:   Maart 2021 

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen. 

 

Artikelnummer:  54001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@mavro-int.com
http://www.mavro-int.com/

