HOUT OM VAN
TE HOUDEN

Xyladecor Krachtreiniger
voor alle Binnenhout
HUIS BINNEN

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Krachtig reinigingsmiddel op waterbasis voor reeds behandelde oppervlakken alvorens opnieuw
te beitsen of te vernissen.

Toepassingsgebied
Ideaal voorbereiding en reiniger om een perfecte hechting te bekomen op reeds behandelde
ondergronden. Maakt schuren overbodig. Zonder stof of ammoniakgeur. Verzekert een goede
hechting van een nieuwe beits of vernislaag.
Uiterst geschikt als ontvetter ter voorbereiding van gladde, ongeschilderde oppervlakken.

Kleuren
Kleurloze vloeistof.

Verpakkingen
0,5 l (spray)

2. VERWERKING VAN HET PRODUCT
Het product verstuiven op het te behandelen oppervlak en uitwrijven met de ruwe zijde van een
schuurspons. Daarna 10 à 15 minuten laten inwerken. Overvloedig spoelen met zuiver water. Met
zuiver doek of zeemvel afdrogen en volledig laten drogen. Afwerken met geschikte beits of vernis
naargelang de ondergrond en/of gewenste glansgraad.
Het product is niet geschikt voor objecten die behandeld zijn met was.
Vloeren, meubels en andere voorwerpen rond de te behandelen plaatsen afdekken.
Bij gebruik van dit product op onbehandelde oppervlakken, steeds een proefvlak uitvoeren.

Rendement
Proefondervindelijk bepalen.

Droogtijd
Reeds behandelde oppervlakken: minstens 30 min. laten drogen alvorens te herbehandelen.
Op onbehandelde oppervlakken: minstens 2 tot 3 uur wachten alvorens opnieuw te behandelen.
Na het aanbrengen van drie lagen en afhankelijk van de porositeit van het hout komt er een lichte
zijdeglans te voorschijn.
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3. VEILIGHEID
Veiligheid
Tijdens toepassing handschoenen en een veiligheidsbril gebruiken.
Ingeval van contact met de huid zo snel mogelijk spoelen met zuiver water.
Dit product heeft een alkalisch karakter. Het kan huidirritaties veroorzaken.
Enkel binnen gebruiken.

Deze technische steekkaart, op datum van augustus 2010, 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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