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Pansar
Waterafstotende, conserverende en duurzame  

twee-staps behandeling voor hout

Eerlijke bescherming 

van hout

 9 Voorkomt indringing van water.
 9 Eenvoudig schoon te maken.
 9  Beschermt tegen ultraviolette straling, 

schimmels, rot, algen, sporen, 
verwering, kraken en vervorming 
door opname van water.

Het hout verweert nog wel, maar op een 
prettige manier. De originele houtkleur 
blijft dus niet behouden.

Toepassing

Ontwikkeld voor de bescherming 
van vlonders, terrassen, houten 
constructies, huizen, hekken, 
schuttingen, gevels, tuinmeubilair en 
de buitenkant van sauna’s. Met name 
geschikt voor grenen, vuren, douglas, 
larix en andere lichte houtsoorten. 
Werkt ook op keramiek en (open) beton. 
Bij gebruik op hardhout zoals teak, 
bankirai en eiken: vraag advies  
(jan@moosefarg.nl).

Werking

Pansar 1 + 2 is gebaseerd op nanotech-
nologie. Deze reageert met het hout 
en werkt 10 tot 15 jaar Het belangrijk-
ste component is siliciumdioxide, dat 
doordringt in het hout en een duurzaam 
dampdoorlatend oppervlak vormt. Het 
vormt geen film of afdekkende laag; het 
hout blijft ademen. Pansar bevat geen 
antiseptica of andere stoffen die gevaar-
lijk kunnen zijn voor de menselijke 
gezondheid of het milieu. Het is wél goed 
bestand tegen schadelijke insecten en 
schimmels. De nanotechnologie werkt 
niet op voorbewerkt, geverfd of geolied 
hout. Het kan ook niet als afwerking voor 
verf worden gebruikt.

Pansar 1 - Voorbehandeling

Dit is de eerste van de twee-staps 
behandeling. Kan niet afzonderlijk voor 
bescherming worden gebruikt, alleen als 
grondlaag. Bevat nanodeeltjes.



Pansar 2 - Afwerking

Deze dient direct na drogen van 
de voorbehandeling (2 tot 4 uur) 
ingemasseerd te worden. Bevat 
siliconenolie.

Pansar C – Onderhoud

Kan gebruikt worden na toepassing van 
Pansar 1 en 2 voor onderhoud en evt. 
het verwijderen van (witte) vlekken.

Gebruiksaanwijzing
Belangrijk om te weten 

Alleen te gebruiken op onbewerkt, open hout. 

Vraag bij hardhout eerst aanvullend advies. 

Toepassen bij droog weer boven de 15 ° C. 

Let goed op in de buurt van poreuze steen 

en tegels, daar kan de olie vlekken op maken. 

Hier zijn reinigingsmiddelen voor, maar 

voorkomen is beter. Draag een bril of een 

masker bij kans op spatten.

Vooraf

Het oppervlak moet droog en gereinigd zijn 

en volledig vrij zijn van stof en vuil. Maak het 

hout indien nodig goed schoon door iets op 

te schuren met korrel 80, schrob daarna met 

een sopje.

Pansar 1 

Schud het product zeer goed in de verpakking 

voor gebruik. Pansar 1 kan eventueel tot 10% 

worden verdund. Breng Pansar 1 dun aan op 

volledig droog hout met een kwast of roller. 

Het verbruik is maximaal 100 g / m2. De 

droogtijd is tussen de 2 en 4 uur, afhankelijk 

van de temperatuur.

Pansar 2

Breng hierna Pansar 2 aan met een kwast 

en wrijf eventueel in met een doek. Zorg 

ervoor dat er tussen de behandelingen en na 

aanbrengen van Pansar 2 minimaal 24 uur 

geen regen overheen komt. De kleur van het 

hout kan in eerste instantie donkerder worden 

door de olie. Deze spoelt er weer af zodat het 

hout na enige tijd weer lichter wordt. 

Achteraf

Er kunnen soms witte vlekken ontstaan 

door overdosering van de Pansar of door 

zouten (zoals impregnering) in het hout. 

Deze zullen vanzelf weggaan en technisch 

is dit geen probleem. Dit effect is soms 

zelfs erg mooi. Wilt u de witte vlekken toch 

eerder verwijderen? Gebruik dan Pansar C 

onderhoudsolie. Maak gebruikt materiaal en 

kwasten schoon met water en zeep. Houdt de 

container gesloten. Deze mag niet bevriezen!

Onderhoud 

De nanotechnologie van Pansar 1 + 2 werkt 

10 -15 jaar zonder onderhoud. Indien nodig 

kunt u schoonmaken met een sopje met 

een niet-natriumhoudende zeep, bijv. met 

onze Kalizeep. Voor het ophalen van een 

diepere houtkleur kunt u onderhoudsolie 

Pansar C gebruiken. Indien het hout 

groene algen of zwarte puntjes (het weer) 

vertoont, spuit dan in met Svampdöd 

antischimmelmiddel. Alle producten zijn te 

bestellen op www.moosefarg.nl.

Samenstelling

Pansar 1 is een waterige emulsie versterkt 

met keramische (nano)deeltjes.

Pansar 2 en Pansar C bevatten siliconenolie.

Grenswaarde Cat A/c 40 g/l VOS (2010)
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