HOUT OM VAN
TE HOUDEN

Xyladecor
Gevelbetimmeringen

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Licht filmvormend gekleurd houtbeschermingsproduct op basis van alkydharsen, speciaal ontwikkeld voor de
behandeling van houten gevelbekledingen. De beitslaag is beschermd tegen schimmel en groenaanslag.

Toepassingsgebied
Speciaal ontwikkeld voor de bescherming van houten gevelbekledingen en meer bepaald cederen bekledingen.

Eigenschappen
Mat houtimpregneermiddel met fungicide eigenschappen. Beschermt tegen de weersinvloeden: vertraagt de
vergrijzing van het hout en beschermt tegen regenwater. Zeer soepel, vochtregulerend en niet afbladderend.
Goed indringend vermogen. Houttekening en houtstructuur blijven zichtbaar.
Opmerking: voor een optimale UV-bescherming Xyladecor Gevelbetimmeringen Kleurloos enkel gebruiken op
reeds gekleurd hout.

Aspect
Mat. Na het aanbrengen van drie lagen en afhankelijk van de porositeit van het hout komt er een lichte zijdeglans
tevoorschijn.

Kleuren
Cérusé, Vergrijsd, Kleurloos, Ceder en Naturel.

Verpakkingen
2,5l

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT
2. ONDERGROND / SYSTEMEN
Nieuw hout
Het hout moet voldoende droog zijn (max.16% vocht) bij behandeling. Stofvrij maken en ontvetten.
Aanbrengen van 3 lagen Xyladecor Gevelbetimmeringen.

Gebeitst hout
Schuren, stofvrij maken en ontvetten.
Aanbrengen van 2 lagen Xyladecor Gevelbetimmeringen.

Gebeitst hout, in slechte staat, gevernist of geverfd hout
Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout. Behandelen als nieuw hout.
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3. VERWERKING VAN HET PRODUCT
Voor gebruik goed omroeren.
Verwerking met een langharige borstel.
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement
10 - 14 m²/l per laag, afhankelijk van de porositeit van het hout.

Droogtijd
Bij 20°C en 60% R.V.:
Stofdroog: 4 à 6 h.
Overschilderbaar: minstens 18 h.

Dichtheid
Ca. 0,91 kg/l.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID
Veiligheid
Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open haard en
andere ontstekingsbronnen vermijden.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 november 2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze
technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn.
Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij
onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.
Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000.
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.
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