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Gori

Scandinavische topkwaliteit sinds 1902

Gori is een hoog kwalitatief assortiment voor hout bestaande uit behandelings-
producten & beitsen voor professioneel gebruik. 

Al vanaf de oprichting van het merk in Denemarken in 1902, ligt de nadruk op 
het aanreiken van oplossingen om hout - blootgesteld aan extreme omstan-
digheden - te beschermen. Dit maakt dat Gori vandaag de dag internationaal 
erkend wordt voor haar kwalitatief hoogstaande producten en de efficiëntie van 
haar systemen. 

Onderzoek naar nieuwe producten en productontwikkeling liggen aan de basis 
van de Gori strategie, waarbij verwerking en oog voor milieu een belangrijke rol 
spelen.

Gori biedt een compact kant-en-klaar assortiment waarin u eenvoudig het 
juiste systeem voor de bescherming van uw hout kan selecteren.  
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Gori 22
Curatieve & preventieve 
behandeling van hout

Productomschrijving 
GORI 22 is een insecticide, fungicide en antitermieten behandelingsproduct bestemd 
voor de curatieve en preventieve behandeling door het besproeien of insmeren en 
inspuiten van binnen- en buitenhout.
GORI 22 kan toegepast worden op alle soorten binnen- en buitenhout (met uitzonde-
ring van onderregels en onderdelen in contact met de grond).

Eigenschappen 
•	 Insecticide, fungicide en antitermieten
•	 Preventieve en curatieve behandeling
•	 Kleurt het hout niet
•	 Niet corrosief voor metaal dat in contact is  

met het behandelde hout
•	 Compatibel met impregneermiddelen en  

afwerkingsproducten, GORI-beitsen, vernis of verf
•	 Uitsluitend aanbrengen op onafgewerkt hout

Oplosmiddel White spirit

Uitzicht Vloeibaar

Kleuren Kleurloos

Geur Een lichte solventgeur die vervaagt en snel verdwijnt

Verbruik Afhankelijk van de poreusheid van het hout, de toestand 
van het oppervlak, de doorsneden & het aanbrengings-
procedé

•	 Preventieve behandeling:  
1 liter = 5 m² (ongeveer 200g/m²)

•	 Curatieve behandeling:  
     - Bestrijking, verstuiving: 1 liter = 3m²  
       (ongeveer 300 g/m²)

              - Injectie: 20 ml gebruiksklaar product per gat

Gereedschap Borstel, penseel, airless, tuinsproeier

Reiniging gereedschap Met white spirit

Kenmerken 
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Gori 44+
Impregneer- & 
afwerkingsbeits

Productomschrijving
GORI 44+ is een waterverdunbaar, transparant impregneermiddel en beschermingsproduct 
voor hout op basis van een combinatie van alkyd- en acrylaatharsen, die de natuurlijke 
structuur van het hout accentueert. GORI 44+ geeft het hout een decoratief en weerbe-
stendig oppervlak.  
GORI 44+ kan toegepast worden op alle hout en houtderivaten*, zowel binnen- als buiten-
hout (deuren, ramen, luiken, gebinten, gevelbetimmeringen, schrijnwerk, ...).

Eigenschappen 
•	 De droge verflaag is beschermd tegen schimmelvorming
•	 Waterafstotend 10 min. na het aanbrengen.
•	 Vochtwerend: maakt het hout waterafstotend.
•	 Niet corrosief voor metaal dat in contact is met het behandelde hout
•	 Microporeus: houdt het water tegen maar laat het hout ademen
•	 Anti-UV: beschermt het hout tegen zonnestralen en tegen vergrijzing  

(enkel de gekleurde formule)
 

Bindmiddel Alkyd, acrylaat

Uitzicht Mat (variabel in functie van de houtsoort en het aantal lagen)

Kleuren Kleurloos + 7 houtkleuren (onderling mengbaar)

Rendement 8 to 12 m² per liter per laag

Systeem 1 laag GORI 22 + 3 lagen GORI 44+ (120g/m² per laag)

Gereedschap Borstel, penseel (niet verstuiven)

Reiniging gereedschap Met water

Kenmerken 

Kleuren

9900
Kleurloos

7815
Lichte eik

7802
Den

7805
 Eik

7809
Mahonie

7808
Notelaar

7814
Rustique eik

7804
 Birmaanse Teak

* Raadpleeg de technische fiche voor meer informatie aangaande de behandeling van verschillende houtsoorten
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Gori 88
Afwerkingsbeits

Productomschrijving 
GORI 88 is een solventgebaseerde extra duurzame houtbescherming met satijnglans 
voor het beschermen en decoreren van hout. Dankzij de gelgebaseerde thixotrope textuur 
druipt het product niet en kan het eenvoudig worden aangebracht. GORI 88 kan toegepast 
worden op alle hout en houtderivaten*, zowel binnen- als buitenhout (deuren, ramen, 
luiken, gebinten, gevelbetimmeringen, schrijnwerk ...).

Eigenschappen 
•	 Thixotrope formule
•	 Binnen/buiten
•	 Geen blaarvorming, geen afschilfering, geen streepvorming
•	 De droge verflaag is beschermd tegen schimmelvorming
•	 Vochtwerend: maakt het hout waterafstotend
•	 Niet corrosief voor metaal dat in contact is met het behandelde hout
•	 Microporeus: houdt het water tegen maar laat het hout ademen 

Bindmiddel Alkydharsen

Uitzicht Zijdeglans (afhankelijk van de houtsoorten)

Fysische vorm Thixotroop

Kleuren Kleurloos + 7 houtkleuren (onderling mengbaar)

Rendement 12 tot 15 m² per liter per laag

Systeem 1 laag GORI 22 + 1 laag GORI 44+ (50 g/m² per laag)  
+ 2 lagen GORI 88 (120g/m² per laag)
1 laag GORI 22 + 3 lagen GORI 88 (120g/m² per laag)

Gereedschap Borstel, penseel (niet verstuiven)

Reiniging gereedschap Met white spirit

Kenmerken 

* Raadpleeg de technische fiche voor meer informatie aangaande de behandeling van verschillende houtsoorten



Gori 79
Kleurloze bescherming
tegen UV-straling

Productomschrijving
GORI 79 is een kleurloze zijdeglanzende houtbescherming voor buitenshuis. Het product 
verfraait en beschermt het oppervlak met een doorzichtige, heldere afwerking die de 
nerftekening zichtbaar houdt.
GORI 79 kan toegepast worden op alle houtoppervlakken en houtsoorten* buitenshuis in 
combinatie met een impregnatielaag. Niet aanbevolen voor horizontale oppervlakken, 
zoals terrassen, leuningen, enz.

Eigenschappen 
•	 Kleurloos
•	 De droge verffilm is schimmelbestendig
•	 Beschermt het hout tegen UV-licht (bevat UV-blokkers om het hout te beschermen 

tegen vergrijzing)
•	 De waterafstotende eigenschappen van de film beschermen het hout tegen regen en 

vocht en laat tegelijkertijd het hout ademen

Bindmiddel Acrylaatemulsie

Fysische vorm Thixotroop

Uitzicht Zijdeglans (afhankelijk van het aantal lagen)

Kleuren Kleurloos

Geur Geurarm. Na drogen geurloos

Lichtechtheid UV-blokkers om het hout te beschermen tegen vergrijzing

Rendement Ca 13 m²/L **

Systeem 1 laag GORI 22 of Madurox + 3 lagen GORI 79 (75ml/m² per 
laag)

Gereedschap Borstel, rol of airless verspuitbaar

Reiniging gereedschap Met water en zeep

Kenmerken 

** Om de vereiste UV-bescherming te verkrijgen is het noodzakelijk dat u 
  3 lagen GORI 79 (75ml/m² per laag) aanbrengt

5 * Raadpleeg de technische fiche voor meer informatie aangaande de behandeling van verschillende houtsoorten



Gori

GORI 22  +  GORI 44+ GORI 22  +  GORI 44+  +  GORI 88

TOEpASSING: 
aantal lagen

ONDERHOUD

+ + +

1 laag
GORI 44+

het 2de jaar

1 laag
GORI 88

het 4de jaar

Beitssysteem houttinten

GORI 22  +  GORI 79

TOEpASSING: 
aantal lagen

ONDERHOUD

+

1 laag
GORI 79

het 2de jaar

Transparant beitssysteem
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Beitssystemen



Buitendeur Venster Dakoversteek
Gevelbetim-

mering
Carport/
pergola

Ballustrade
Horizontale 
oppervlakten

Tuinhek
Dakgebinten

binnen
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PPG Coatings bvba/sprl. - TSA 23510
Genkersteenweg 311 - 3500 Hasselt

Tel: +32(0)11/278701 - Fax: +32(0)11/278703

Verkooppunten Gori
Raadpleeg de website www.gori.be voor  

een verkooppunt bij u in de buurt.


