TUIN

Hoe olie je een houten terras met een
borstel?

VOORBEREIDING
Voor de voorbereiding heb je een tuinslang of hogedrukreiniger,
een stof- en schuurborstel, harde sponzen, een blokborstel,
handschoenen en een veiligheidsbril, een verfbak, een
verfpotpener, een afdekzeil en afplaktape, Xyladecor
Krachtreiniger voor alle Buitenhout én Xyladecor Ontgrijzer
voor alle Buitenhout nodig.

1

Reinig het terras een eerste maal met water. Je kan
ook een hogedrukreiniger gebruiken. Hanteer altijd
een beperkte druk (max. 100 bar) en een open straal,
om beschadiging van de houtnerf of streepvorming te
voorkomen.

2

Scherm stenen, gras of struiken rondom het terras goed
af met afdekzeil of karton.

3

Draag een veiligheidsbril en geschikte handschoenen voor de
volgende stap.
Breng Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout ruim
aan op het natte hout met een blokborstel, drukspuit of
vernevelaar.
Laat het product een kwartier inwerken.
Schrob het oppervlak tijdens het inwerken van de
Krachtreiniger met een schuurborstel en behandel plaatselijk
hardnekkige vlekken met een harde spons. Spoel daarna met
zuiver water tot er geen schuimvorming meer optreedt.
In geval van hardnekkige vlekken of sterke vervuiling, de
behandeling herhalen.

4

Om het vergrijsde hout te ontgrijzen kan je Xyladecor
Ontgrijzer voor alle Buitenhout gebruiken.
Draag hiervoor ook geschikte handschoenen en een
veiligheidsbril.
Breng de Ontgrijzer, met behulp van een blokborstel,
ruim aan op het natte hout.
Laat een vijftiental minuten inwerken.
Vervolgens spoelen met zuiver water.
Grondig laten doordrogen alvorens een afwerking met
olie of beits aan te brengen.
Nieuw terrashout hoef je enkel te ontstoffen.

TIP

AFWERKINGSLAGEN
Voor het oliën van een houten terras heb je een brede
langharige borstel, roerlatjes en een verfpotopener nodig.

EERSTE AFWERKINGSLAAG
1

Vergeet niet om de olie voor en tijdens het gebruik goed
op te roeren.

2

Breng een dunne,gelijkmatige laag Xyladecor Bangkirai
Olie aan.
Gebruik hiervoor een brede langharige borstel.

TWEEDE AFWERKINGSLAAG
1

Laat de olie drogen en breng zo nodig nog een
2e laag aan.

Geniet van je resultaat!

Shoppinglist
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Xyladecor Krachtreiniger voor alle
Buitenhout
Xyladecor Ontgrijzer voor alle
Buitenhout
Tuinslang of hogedrukreiniger
Stof- en schuurborstel
Harde sponzen
Blokborstel








Handschoenen




Roerlatjes

Veiligheidsbril
Verfbak
Verfpotpener
Afdekzeil
Afplaktape

AFWERKINGSLAGEN




Xyladecor Bangkirai Olie
Brede langharige borstel

Voor meer info

Verfpotopener

www.xyladecor.be

0800-32.000

