
VOSSCHEMIE-BENELUX BVBA  | Mechelsesteenweg 303 | 2500 Lier België  | Tel +32 (0)3 489 28 28 | Fax +32 (0)3 488 19 27 | info@vosschemie-benelux.com 
BNP Paribas-Fortis: 220-0697000-91 | IBAN BE23 2200 6970 0091 | BIC GEBABEBB  | ING: 320-0735402-18 | IBAN BE50 3200 7354 0218 | BIC BBRUBEBB 

KBC: 413-8175651-63 |  IBAN BE 40 4138 175 6 516 3 |  B IC K RE DBEBB | B T  W : BE 0402. 187. 140 
ww w. vosschemi e-benelux.com 

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. 
Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds. 

: :  G4 VERZEGELINGSLAAG 

Beschrijving:  
1 component oplosmiddelhoudende PU-hars die reageert op de luchtvochtigheid.  G4  VERZEGELING is 
een beperkt UV-bestendige (vergeelt met de tijd), maar uiterst krasvaste, hoogglanzende vernis die 
bestand is tegen oplosmiddelen en chemicaliën.  Wordt tevens als beschermlaag gebruikt. 
Verkrijgbaar in 250 ml, 0.5 lt, 1 lt, 5 lt, 10 lt en 200 lt verpakkingen.  

Toepassing:
1/ Als verzegelingslaag op hout om de vochtigheid tegen te houden.  Kan ook als roetisolator bij een 
afgebroken schouw gebruikt worden.  

2/ Als hoogglanzende vernis voor hout en steen.  Hardt kleefvrij uit en verstevigt stuivende betonvloeren of 
vermolmd hout. 

3/ Als bescherming/verzegeling voor metaal  tegen oxidatie en roestvorming (bv benzinetank) 

kleurloos  
150 mPa’s 
ca. 1,05 gr/cm³  
2 jaren in gesloten verpakking 
dun vloeibaar 

8-10 m² per liter afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond

Gegevens bij levering: 
Kleur  
Viscositeit  
Soortelijk gewicht 
Houdbaarheid 
Consistentie 

Technische gegevens: 
Verbruik  
Shore  niet van toepassing

Verwerking: 
Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak en breng de G4 verzegeling aan met een 
borstel of rol. Bij toepassing in een benzinetank dient u dit in te gieten en te trommelen (best in 2 -3 lagen)  
Stofvrij na 1 uur. Overschilderbaar van zodra oppervlak kleefvrij is. (2-4 uren)  Max. wachttijd voor het 
overschilderen is 48 uren.  Wachttijd tussen de lagen 2-4 uren. 

Opgelet: Eens geopende verpakkingen dienen steeds luchtdicht afgesloten te worden om verdere 
uitharding in het blik te voorkomen. Eventueel overschot overgieten in een kleine verpakking zodat er geen 
lucht aankomt. 
Giet gebruikt product niet terug in de verpakking. 

Veiligheid: 
Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen.  Vermijd langdurig contact met de huid. 
Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig  
Zorg steeds voor voldoende ventilatie en draag een filtermasker voor de vrijkomende solventen. 
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