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Eerlijke bescherming 
van hout

Topp kleurloze  
slijtvaste afwerking
Zeer matte lak voor blank en geverfd hout op waterbasis



Kan direct op hout worden toegepast maar 
ook als slijtvaste harde afwerking van andere 
Moose Färgtypen zoals Dimma Whitewash, 
Moose F en RDM en voor hout dat behandeld 
is met Gråning.

Geschikt voor alle soorten hout. Zeer geschikt 
voor vloeren, trappen en tafelbladen. Mits goed 
uitgehard zeer slijtvast en afwasbaar. Geeft 
een fraaie accentuering van uw houtstructuur. 
Zeer mat (maar niet geheel zonder glans).

Kleur: Let op, toepassing van een a�ak zal 
de kleur van de vloer beïnvloeden! Het lijkt 
alsof het “nat wordt”. Ook dringt Topp sterk 
in het onderliggende hout door waardoor soms 
kleurstoffen uit het hout optrekken. Dit is 
met name het geval bij eiken en tannine 
houdende houtsoorten waardoor de aanblik 
donkerder wordt. Maak een proefstukje om 
te zien hoe het bij uw ondergrond uitpakt. 

Blank hout: verwijder eventueel aanwezig 
vuil en stof met een vochtig doek. 
Voorschuren (120) is absoluut nodig voor 
een goed resultaat. Ontvet indien nodig.

Geverfd hout: Als u met Moose Färg heeft 
gewerkt kunt u na 36 uur drogen bij 20°C 
direct afwerken met Topp zonder eerst de 
geverfde laag te schuren. Topp kan direct op 
het geverfde hout worden aangebracht mits 
de onderliggende laag goed is aangebracht.

Maak bij twijfelgevallen een proefstukje. 
Topp is speciaal geschikt in combinatie met 
Moose Färg. Bij ondergronden met andere 
verfsoorten dient u zelf te beoordelen. 
Let op: bij tannine houdende (donkere) 
houtsoorten kan de tannine door de verf 

trekken en de kleur zeer negatief 
beïnvloeden (vergeelt). Test van te voren en 
vraag advies.

Gebruik roller of kwast. Voor gladde grote 
oppervlakken gebruik een viltroller. 
Verdunnen kan eventueel met water maar is 
niet nodig: Topp is gebruiksklaar.
Reinigen van kwasten, werkmateriaal en 
kleding met lauwwarm water en zeep.

Meestal zijn 2 - 3 behandelingen 
voldoende om een zeer sterke laag te krijgen 
voor vloeren en trappen. Tussen de lagen 
even opschuren met een hele �jne korrel om 
oneffenheden te verwijderen (de vezels van 
het hout kunnen soms rechtop gaan staan). 
Stof verwijderen en daarna de tweede laag 
opbrengen. Voor meubels is 1 behandeling 
vaak voldoende.

Temperatuur: pas Topp toe bij 
kamertemperatuur dus rond 20°C.
Drogen: Topp moet 1 dag drogen voor de 
ondergrond betreedbaar is (met bv. sokken. 
Voor het plaatsen van zware meubels en 
zwaar gebruik is het absoluut noodzakelijk 
om Topp goed te laten uitharden. Dit kost bij 
20°C ruim een week.

Glanscategorie Volledig mat tot zeer licht 
zijdeglans (10 - 15).
Maximale laagdikte 100 micron

Schoonmaken en onderhoud: met een 
sopje van Moose Linsåpa lijnoliezeep.

Denk om het milieu, gooi Topp niet in het 
riool maar breng het naar het milieustation 
van uw gemeente.

Stofdroog 120 min. Bewaar droog en op kamertemperatuur (10 - 20°C), 
voorkom blootstelling aan temperaturen onder 5°C

Betreedbaar na 1 dag 
Volledig belastbaar na 1 week
per liter per behandeling: 10 m2  Voor vloeren en trappen wordt 2 tot 3 behandelingen aanbevolen

Voor meubels en tafels is 1 behandeling vaak voldoende
Glansgraad 10 - 15 Vaste stof gehalte volume: 32% 

Dichtheid: 1,1 Kg/l 
In niet geopende verpakking Verpakking en verfresten graag naar milieustation
tenminste 1 jaar houdbaar VOS < 140 g/l Cat A/i (EU norm 2010: 140 g/l)
UN klasse 0 Moose Färg is ontwikkeld en wordt geproduceerd in Zweden.




