
WOODLIFE HL-50 
MODERNE HOUTVERDUURZAMING 
ZONDER METAALZOUTEN



WOODLIFE HL-50 
MODERNE HOUTVERDUURZAMING ZONDER 
METAALZOUTEN

work the vibe, work the future 2

SOULWOOD B.V.
Gildeweg 34
2632 BA, Nootdorp

IBAN: NL74 RABO 0346 7404 52
BIC CODE: RABONL2U
BTW: NL8602.73.519.B01

KVK: 75413000
+31 (0)15 - 763 3100
info@soulwood.nl

Op al onze offertes, orders, leveringen, overeenkomsten en betalingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing welke gedeponeerd zijn bij de Kamer 
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Woodlife HL-50 is een modern verduurzamingsprocedé dat uitermate doeltreffend werkt tegen houtaantastende organismen, zoals houtrot, 
maar ook oppervlakte- en houtverkleurende schimmels.

Verduurzamen met vacuüm- drukmethode kan tegenwoordig ook zonder metaalzouten, zoals koper, chroom, arseen en zink. Dit gebeurt bij 
het Woodlife HL-50 procedé met een concentraat op basis van propacanizool, een werkzame stof afkomstig uit de gewasbescherming.

Woodlife HL-50 behandeld hout behoudt zijn natuurlijke uitstraling.
Dit is een voordeel indien men later het oppervlak transparant wil afwerken.

Woodlife HL-50 houtproducten zijn geschikt voor toepassing in de risicoklassen 1, 2 en 3, zonder langdurig of permanent contact met grond 
en/of water. Gebruik van de behandelde houtproducten in situaties en op plaatsen waar directe uitloging vanuit het hout naar (oppervlakte)
water kan plaatsvinden is niet toegestaan.

Enkele toepassingen van Woodlife HL-50 houtproducten zijn:
 • Dragende bouwconstructies, bijv. dakbalken, vloerbalken, balkons, spanten, kolommen
 • Niet-dragende bouwconstructies als bijv. dakbeschot, geveltimmerwerk, speeltoestellen
 • Toepassingen die direct in contact staan met levensmiddelen zoals bij fruit- en groente 

kisten

Woodlife HL-50 houtproducten kunnen worden gelamineerd en/of gevingerlast,
en met de meest gangbare verfsystemen worden afgewerkt.

In de afvalfase zijn Woodlife HL-50 houtproducten volledig biologisch afbreekbaar en geven 
geen schadelijk residu. Verwerking in bijvoorbeeld een energiecentrale is ook mogelijk.

Tevens bieden wij U de mogelijkheid om geïmpregneerd hout bij ons kunstmatig na te laten 
drogen.
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