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RC WOOD CREAM 
BESCHERMINGSCREME VOOR HET BESCHERMEN EN VEREDELEN VAN HOUT 

 

Houtrestauratie, houtbehandeling en zwambestrijding  
 

 

VOORDELEN VAN RC WOOD CREAM 
 Uitstekend indringvermogen 
 Bemoeilijkt de aanhechting van mossen, algen en schimmels 
 Bescherming tegen zure regen en pollutie 
 0% VOS 
 Bevat antibacteriële en UV-blokkerende additieven 
 Zelfreinigend karakter 

 

Beschrijving 
 

RC WOOD CREAM is een hoogwaardige crème bestaande uit een olie-wateremulsie die hout waterafstotend maakt, wat 
resulteert in een langdurig pareleffect en het hout natuurlijk laat verouderen en tegelijkertijd beschermt tegen water. 
 

RC WOOD CREAM beschermt het hout tegen blauwzwam, houtrot, schimmel, algen en UV-stralen, vochtigheid en 
wespenaantasting. Door de crèmestructuur is dit product gemakkelijk aan te brengen, vooral op verticaal hout.  
 
Toepassingsgebied 
 

Voor het behandelen van gevelbetimmering, dak overstekken, balkonbetimmeringen, hoogwaardige schuttingen, pergola’s, 
prieeltjes, carports, houten tuinmeubels enz. 
 
Eigenschappen 
 

RC WOOD CREAM dringt diep in het houtoppervlak en vormt een duurzame en beschermende impregnatie, zonder de 
houtvezel open te zetten. Hierdoor bekomt men de volgende bijzondere eigenschappen: 
 
 

• Reinigen en onderhoud van het hout worden eenvoudiger; 
• Lange levensduur (10 jaar onder voorbehoud van een regelmatig onderhoud); 
• Gemakkelijke toepassing in 1 laag; 
• Bemoeilijkt de aanhechting van mossen, algen en schimmels; 
• Bescherming tegen zure regen en pollutie; 
• Volledig dampdoorlatend; 
• Zelfreinigend karakter; 
• Bevat antibacteriële en UV-blokkerende additieven. 

 
Ondergrond 
 

Het te behandelen houtoppervlak moet schoon en droog zijn, alle coatings moeten volledig worden verwijderd. 
 
Bij sterke algen- of mosvorming het hout na reiniging laten drogen, daarna eerst behandelen met RC OS 2 (zie technische 
fiche) en minstens 24 uren laten drogen alvorens RC WOOD CREAM te gebruiken. 
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Gebruiksaanwijzing 
 

Stap 1  
Zorg ervoor dat het hout droog en schoon is. Bij sterk vervuilde hout- of schimmelvlekken 
adviseren wij het hout te reinigen met RC OS 2. Het hout dient na gebruik van RC OS 2 grondig 
met water te worden nagespoeld alvorens de RC WOOD CREAM wordt aangebracht. Raadpleeg 
voor gebruik de bijbehorende technische fiche. 
 
 
 
Stap 2  
RC WOOD CREAM goed roeren alvorens het (onverdund) voorzichtig en gelijkmatig met een 
borstel op het verticale oppervlak aan te brengen in de richting van het hout. 
 
 
 
 
 
Stap 3  
Wrijf het product direct op het oppervlak met een spons/doek of een borstel als het een ruw 
oppervlak is, in de richting van de plank. Werk in zones van 3 tot 4 planken in horizontale richting. 
Breng het product niet te dik aan. Alleen wat het hout kan absorberen, is wat nodig is voor een 
effectieve bescherming. 
 
 
 
 
 
Tips 

• We raden aan om altijd een testvlak te zetten. 
• RC WOOD CREAM is ideaal voor zachte houtsoorten. Bij harde houtsoorten, zoals bijvoorbeeld eik, Red Ceder, 

Afzelia, etc… kunnen verkleuring en uitbloeiingen. 
• Breng niet te veel product aan, alleen wat het hout kan absorberen is wat nodig is voor effectieve bescherming. 
• Maximaal toelaatbaar vochtpercentage voor naaldhout is 18% en 12% voor loofhout. 
• Voor gebruik goed roeren. 
• Voer de behandeling met RC WOOD CREAM niet uit in direct zonlicht. 

 
Het witte uiterlijk van de RC WOOD CREAM verdwijnt na enkele uren (afhankelijk van de temperatuur) volledig in het hout 
en wordt kleurloos. RC WOOD CREAM dringt gedurende een week in het hout, waarna het hout zijn oorspronkelijke kleur 
terugkrijgt. 
 
Verbruik 

 

60 tot 80 g/m² in één laag. Het exacte verbruik is afhankelijk van de absorptie van de ondergrond.  
 
Technische karakteristieken 
 

Vorm: Crème 
Na uitdroging: Transparant 
Solventen:  Op waterbasis 
Dichtheid:  ± 1 g/ml 
Vlampunt: Geen 
Reducering van de wateropname:  Uitstekend 
UV-stabiliteit:  Bijzonder goed 
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Veiligheid 
 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 
 
Opmerkingen 
 

• Bepaalde houtsoorten kunnen door het impregneren iets donkerder worden. Vóór het toepassen is het daarom 
aanbevolen een testvlak te plaatsen om de esthetische eigenschappen van de behandeling te beoordelen.  

• Bij vlekvorming door reeds aanwezige oliehoudende producten kan zich een ring of schaduw vormen die door 
reinigen met detergent verwijderd of sterk verminderd kan worden. Steeds naspoelen met water.  

• Eventuele spatten moeten weggeveegd en schoongemaakt worden met een natte doek met zeepwater.  
• Op het oppervlak geen productresten laten opdrogen.  
• Enkel toepassen bij temperaturen tussen 10°C en 25°C.  
• Indien er bij jaarlijks onderhoud toch eventueel groenvorming vormt op het hout, besproeien met RC OS 2 en 

gewoon laten afregenen.  
 
Reiniging gereedschap 
 

Het gebruikte gereedschap onmiddellijk na gebruik met warm water met detergent reinigen. 
 
Opslag / Houdbaarheid 
 

• Vorstvrij bewaren boven 10°C en onder 30°C. Beschermen tegen volle zon.  
• 1 jaar in originele gesloten verpakking. 

 
Verpakking 
 

1 kg (art.nr. 210056), 4,5 kg (art.nr. 210058)  
 
Foto’s 
 

  
W 
Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten 
die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke 
omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis 
van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt 
zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische 
informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  
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