Timberstain het kleurrijke
huismerk van Leegwater

Leegwater keert de keerzijde van hout
Hout is een natuurlijk en gemakkelijk te verwerken materiaal
dat door z’n warme karakter en vele toepassingsmogelijkheden
iedereen aanspreekt. Toch heeft hout ook vijanden, zoals
zonlicht, vocht, schimmels en insecten. Bij de boom worden
die natuurlijke vijanden grotendeels gekeerd door de bast.
Maar als de boom verwerkt is tot timmerhout, moet er een nieuwe
barrière voor de natuurlijke vijanden van hout worden opgewor
pen. Eén daarvan is het hout laten verduurzamen bij Leegwater
via impregneren en drogen. Een andere is het coaten van het
hout met Timberstain van ColorSeen. Wie beide bewerkingen
uitvoert, geeft bijvoorbeeld vurenhout een levensduur die zich
kan meten met hardhout. Zonder de hoge kosten daarvan.
En dit alles op de meest natuurvriendelijke wijze. In deze folder
vertellen we u meer over Timberstain van ColorSeen, het kleurrijke
huismerk van Leegwater.

Met ColorSeen laat Leegwater zich van z’n
beste kant zien
Leegwater leeft voor hout. Al meer dan 70 jaar wordt de passie voor het
verduurzamen van hout doorgegeven van vader op zoon. Elke generatie levert
z’n eigen bijdrage in de verdere perfectionering van het productaanbod. Dat kan
zijn in prijs, kwaliteit, (nieuwe) mogelijkheden en milieuvriendelijkheid. Of in alle
vier, zoals nu met de introductie van het nieuwe huismerklabel ColorSeen.
Met ColorSeen laat Leegwater zich van z’n beste kant zien. Omdat ColorSeen
producten zich kenmerken door de best mogelijke verhouding in prijs en
kwaliteit, ongekende mogelijkheden en een hoge mate van milieuvriendelijkheid.
Kwalificaties die uitermate goed uit de verf komen in het eerste product dat on
der dit label en volledig in eigen beheer geproduceerd wordt, namelijk Timber
stain. Een serie hoogkwalitatieve, watergedragen lakken, ontwikkeld met liefde
voor hout en respect voor de natuur.

Timberstain, product van verleden, heden
en toekomst
Waar hout is, is Leegwater. Logisch dus dat Leegwater vaak te vinden is in houtlan
den als Zweden, Noorwegen en Finland. De mensen hier leven al sinds mensenheuge
nis met en van het bos. In het leven van de vermaarde Vikingen was hout van levens
belang. Zij bouwden er huizen, boten en kerken van. Ook maakten ze er werktuigen
en wapens van en gebruikten ze hout om te stoken en koken. Als hout zo hecht met
het leven verbonden is, dan krijg je er ook respect, passie en gevoel voor. De Vikingen
waren specialisten in werken met en conserveren van hout. Ze kenden het karakter
van de diverse houtsoorten als geen ander. Veel van die kennis leeft nog voort.
Letterlijk in de vorm van goed geconserveerde Vikingschepen in musea. Figuur
lijk in de kennis die er in Scandinavië voorhanden is over het werken met en het
conserveren van hout. Leegwater heeft die oude kennis geabsorbeerd om het
vervolgens te vertalen naar Timberstain. Een hedendaagse verflijn die elke
houtsoort een kleurrijke toekomst belooft.

Timberstain geeft hout nóg meer karakter
Vuren, eiken, essen, berken, noten... Elke houtsoort is te herkennen aan z’n unieke
kleur en nerfstructuur. Eigenschappen die geaccentueerd of zelfs gecreëerd
kunnen worden met Timberstain. Ook wat betreft het verlengen van de levens
duur. Met name als Timberstain gecombineerd wordt met impregneren, drogen en
bewerken. En het mooie is dat als al deze vormen van houtbewerking zijn uitge
voerd, de totale kosten nóg steeds lager zijn dan wanneer er écht hardhout wordt
gebruikt. Timberstain is er in alle mogelijke transparante en dekkende kleuren.
Alle watergedragen, vochtregulerend en jarenlang kleurecht. In overleg met

Leegwaters kleurlaboratorium is het mengen van de door u gewenste transparante
of dekkende kleur mogelijk. Proefmonsters van het resultaat op de houtsoort die u
gekozen hebt, worden in overleg graag geleverd.

Computergestuurd coaten: snel en secuur
Dompelen, spuiten, kwasten, rollen... Timberstain laat zich gemakkelijk en op vele
manieren op het hout aanbrengen om vervolgens zijn kleurende en beschermende
taak - met jarenlang genoegen voor u - te vervullen. Het product vraagt slechts een
minimale voorbereiding om zich tot op celniveau te binden met het hout. Voor de
finishing touch worden hypermoderne, computergestuurde spuitstraten ingezet.
Hierbij kan met elk gewenst verfsysteem worden gewerkt: transparant,
dekkend, in elke gewenste kleur en in de merken Sansin, Olympic en ColorSeen.
Leegwater adviseert u graag over toepassingsmogelijkheden, voordelen en prijzen
van de diverse verfsystemen en de spuitstraat.

Leegwater houdt lijnen en levertijden kort
Leegwater Paints & Stains is exclusief importeur en internationaal distributeur
van de topmerken Sansin en Olympic. Daarnaast voert Leegwater haar eigen
huismerk ColorSeen. Sansin, Olympic en ColorSeen hebben stuk voor stuk een
naam in kwaliteit en toepassingsmogelijkheden hoog te houden. Alle merken
verfsystemen kunnen geleverd worden in bijna alle gewenste kleuren, zowel dekkend
als transparant. Leegwater adviseert u graag op maat over de specifieke voordelen,
toepassingsmogelijkheden en prijzen. De meeste verfsystemen zijn op voorraad
en dus direct leverbaar. Want Leegwater houdt niet alleen de lijnen kort, maar
ook de levertijden. De eigen transportonderneming D-trans levert uw bestelling
desgewenst direct op de plek af waar deze moet zijn.

Meer weten of een offerte?
Wilt u meer weten over deze of de andere producten van Leegwater, zoals het
impregneren, drogen, bewerken, coaten of brandwerend maken van hout? Wilt u
een offerte van verfsoorten die Leegwater in het assortiment heeft? Of wilt u
rondhout direct uit voorraad geleverd hebben? Bel 0226 42 12 86 of stuur een
e-mail naar info@leegwater.nl.

VERLAAT 9
1704 JN HEERHUGOWAARD
THE NETHERLANDS
T +31 (0) 226 42 12 86
F +31 (0) 226 42 26 28
INFO@LEEGWATER.NL
WWW.LEEGWATER.NL

Hout leeft langer met Leegwater

