
Sansin, natuurlijke perfectie 
in houtbescherming



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 opgeworpen.  

Eén daarvan is het hout laten verduurzamen bij Leegwater via 

impregneren en drogen. Een andere is het coaten van het hout  

met Sansin. 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 Sansin, de natuurlijke perfectie in houtbescherming.

Leegwater keert de keerzijde van hout



Een eeuwenoud en natuurlijk basisprincipe
De houten staafkerken van Noorwegen zijn wereldberoemd. De tussen 1130 en 

1150 gebouwde staafkerk van Urnes wordt inmiddels beschermd door Unesco.  

Maar het feit dat dit eeuwenoude, houten bouwwerk de krachten van de  

“natuurgoden” heeft kunnen weerstaan, is natuurlijk niet te danken aan  

Unesco, maar aan de natuurlijke manier van houtbescherming die de toenmalige  

Noren toepasten. Zij beschermden hun timmerhout door goms en harsen van  

bomen te smelten en die daarna met de kwast aan te brengen. Een door de  

natuur aangereikte vorm van bescherming, die ook vandaag de dag nog het  

uitgangsprincipe van Sansin vormt. Maar dan verder geperfectioneerd en  

aangepast aan de eisen van vandaag. 

Sansin, als u écht van hout houdt
Verfsoorten die een petroleum- of acrylbasis hebben, beschermen het hout door 

een filmlaag op het hout aan te brengen die een vocht- en zonwerende werking 

heeft. Helaas kan het hout hierdoor niet ademen, waardoor het hout vocht gaat 

vasthouden. Dit versnelt het verouderingsproces. Door zijn natuurvriendelijke 

samenstelling dringt Sansin door tot in de kern van het hout. Het bindt zich tot 

op celniveau en zorgt ervoor dat het hout kan blijven ademen. Sansin geeft een 

langdurige bescherming tegen vocht van buitenaf, terwijl het vocht binnenin 

het hout kan ontsnappen. Zo blijft de natuurlijke vochtbalans van het hout met 

z’n omgeving in evenwicht. Sansin bevat gemodificeerde natuurlijke oliën en  

harsen die het hout beschermen tegen veroudering door de schadelijke invloed van  

zonlicht. Sansins unieke, natuurvriendelijke samenstelling houdt het hout in  

topconditie op de manier zoals moeder natuur dat graag ziet. Kortom: houdt u 

van hout en wilt u de natuur niet schaden? Gebruik dan Sansin, natuurlijke per-

fectie in houtbescherming.

Karaktervolle bescherming in alle kleuren van  
de regenboog
Hout is het mooist als het z’n natuurlijke uitstraling behoudt na een verf-

behandeling. Immers, de tekening van het hout geeft een bouwwerk persoonlijk  

karakter, een identiteit die te vergelijken is met een vingerafdruk. Sansin 

geeft u de mogelijkheid om de ‘houten’ persoonlijkheid te bewaren - of juist te  

benadrukken - terwijl u het hout toch de kleur en bescherming geeft die u 

zelf wenst. Sansin gebruikt slechts de beste pigmenten. De gemodificeerde  

natuurlijke oliën en harsen in de watergedragen verf dringen door tot in de  

celkern van het hout. Dit resulteert in een intens diepe en langdurige  

kleuring van het hout. Standaard is Sansin verkrijgbaar in ruim 70 op de natuur  



geïnspireerde kleuren. In overleg met het kleurlaboratorium van Leegwater is het 

mengen van elke denkbare kleur mogelijk. Proefmonsters met het resultaat van 

de door u gewenste kleur op een houtsoort worden in overleg graag geleverd. 

Computergestuurd coaten: snel en secuur
Dompelen, spuiten, kwasten, rollen... Sansin 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 ieder 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
Canada en Amerika hebben een rijke traditie in het bouwen met hout. Logisch 

dat juist daar ook de beste verfproducten voor hout gevonden kunnen worden.  

Leegwater Paints & Stains is exclusief importeur en internationaal distri-

buteur 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 zijn niet filmvormend en kunnen geleverd worden in 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 transportonderne-

ming D-trans levert uw bestelling desgewenst direct op de plek af waar het 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. 
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