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Fontefire WF

Een watergedragen opschuimende coating met de hoogst mogelijke brand-
vertragende eigenschappen voor op hout. Wanneer het wordt blootgesteld aan 
warmte, zet Fontefire WF uit en vormt het een isolerende schuimlaag.

• Het product voldoet aan de volgende brandwerendheidseisen: Reactie op 
brand. Ontvlambaarheid van bouwproducten, klasse B-s1, d0 volgens EN 
13501-1: 2007 + A1: 2009.

• Bevat filmconserveermiddelen die verflagen beschermen tegen schimmelgroei.
• Eén product voor houten oppervlakken zowel binnen als buiten.
• Te gebruiken als een vlamvertragende coating op binnen- en buitenhout, 

vezelplaat, spaanplaat en multiplex oppervlakken in industriële verfprocessen.

46±2%

54±2% 

1.24 kg/liter 

Aanbevolen verspreidingshoeveelheden Theoretische dekking

nat droog 

350 g/m² 130µm 3.5 m2/l 

380 g/m² 140µm 3.3 m²/l 

De praktische dekking hangt af van de applicatiemethode, de lakomstandigheden en de
vorm en ruwheid van het te coaten oppervlak.

+50ºC / RH 50%

Stofdroog, na 5min 

Hanteerbaar, na 10min 

Overschilderbaar, na 1h 

OMSCHRIJVING

PRODUCT 
EIGENSCHAPPEN 
EN AANBEVOLEN 
TOEPASSINGEN

TECHNISCHE 
GEGEVENS

Vaste stof 

Gewicht % vaste stof 

Soortelijk gewicht

Aanbevolen 
gebruikshoeveelheden 
en theoretische 
dekking

Droogtijden

Glansgraad

Kleur

Het product moet in de oven worden gedroogd.

Droogtijd / overschilderbaar na, is gerelateerd aan de laagdikte, temperatuur, de
relatieve vochtigheid van de lucht en de ventilatie.

Mat

Lichtgrijs
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TOEPASSINGSGEGEVENS

Voorbereiding

Afwerking

Toepassingscondities

Toepassing

Verpakken

Verdunner

Reiniging van apparatuur

VOS

GEZONDHEID EN 
VEILIGHEID

Verwijder vuil en stof van het oppervlak.

Opmerking: het product is bedoeld voor gebruik op droge nieuwe houten oppervlakken. 
Alleen voor industrieel gebruik.

Ultra Pro, 100 g/m², 
Akvi Top DS 25, 100 g/m²

Voorzien van een topcoat en assembleren ter plaatse: neem contact op met de 
technische dienst van Tikkurila.

Het te behandelen oppervlak moet droog zijn. Vochtgehalte van hout moet lager zijn 
dan 18% voor buitenhout en minder dan 15% voor hout voor binnen. Tijdens het 
aanbrengen moet de temperatuur van de lucht, het oppervlak en de verf hoger zijn dan 
15°C en de relatieve luchtvochtigheid tussen de 20 en 60%.

Roer de verf voorzichtig voor gebruik. Vermijd roeren op hoge snelheid en schuimvorming.

Vurenhout buitenoppervlak:
Gebruik 350 g/m2 natte verf, aanbevolen laagdikte/laag 175 g/m2.

Andere houten oppervlakken:
Gebruik 380 g/m2 natte verf, aanbevolen laagdikte/laag 190 g/m2.
Houten binnenoppervlakken:
Gebruik 350 g/m2 natte verf, aanbevolen laagdeikte/laag 175 g/m2.

Vacuümtoepassing volgens de instructies van de fabrikant.

Voor airless spuiten is het product niet verdund. Aanbevolen spuitmondpunt is 0.015 
"-0.026" en druk min. 60-80 bar. De spuithoek moet worden gekozen in 
overeenstemming met de vorm van het object.

Voor air-assisted airless spuiten, is het product niet verdund. Aanbevolen 
spuitmond-punt is 0,013 "-0,015" en druk 40-80 bar. Vernevelingsluchtdruk moet 1-3 
bar zijn. De spuithoek moet worden gekozen in overeenstemming met de vorm van het 
object.

Voor borstelmachine toepassing wordt het product niet verdund.

Hout bevat hars en andere verkleurende componenten, vooral in noesten. Schommelingen in 
temperatuur en vochtigheid kunnen verkleuring in de verflaag veroorzaken in deze gebieden.

De temperatuur van gecoate onderdelen om te stapelen/verpakken moet lager zijn dan 
+30ºC. Gebruik isolerend schuim bij het stapelen van reeds geschilderde houten panelen.

Water

Water

De hoeveelheid vluchtige organische stoffen is 19 g / liter verf.

Blikken zijn voorzien van veiligheidsetiketten, welke moeten worden nageleefd. Meer 
informatie over gevaarlijke invloeden en bescherming worden beschreven in 
afzonderlijke gezondheids- en veiligheidsinformatiebladen. Een gezondheids- en 
veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar bij Finnpro of Tikkurila.

De bovenstaande informatie, op basis van laboratoriumtests en praktische ervaring, is aangetoond geldig te zijn op de datum d ie is aangegeven op 
het productinformatieblad. Verifieer indien nodig de geldigheid van het productinformatieblad. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door 

ons operationeel systeem, gebaseerd op de eisen van normen ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor 
eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. Wij behouden ons het recht 

voor om de verstrekte informatie eenzijdig zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. 

Het product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik en mag alleen worden gebruikt door professionals die over voldoende kennis en 
expertise beschikken voor het juiste gebruik van het product. Bovenstaande informatie is slechts adviserend. Voor zover toegestaan door 

toepasselijk recht aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de voorwaarden waaronder het product wordt gebruikt of voor het gebruik of de 
toepassing van het product. 

In het geval dat u van plan bent het product te gebruiken voor enig ander doel dan die in dit document wordt aanbevolen zonde r eerst onze 
schriftelijke bevestiging over de geschiktheid voor het beoogde gebruik te verkrijgen, gebeurt een dergelijk gebruik op eigen risico. 




