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Xyladecor Krachtreiniger
voor alle Buitenhout

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Krachtig reinigingsmiddel voor tuinhout. Verwijdert snel en grondig vuil en andere soorten
verontreiniging.

Toepassingsgebied
Uitermate geschikt voor teakmeubelen en bangkirai terrasplanken evenals tuinhout (hekken,
schuttingen, pergola’s, enz.). Geeft het hout weer een proper uitzicht. Tevens geschikt voor het
reinigen van geschilderde oppervlakken, steen- en metselwerk, voetpaden en patio’s, enz.

Kleuren
Kleurloos.

Verpakkingen
2,5l en 5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN
Nieuw hout of reeds behandeld hout
Los vuil en de ergste verontreinigingen vooraf zo goed mogelijk met een schrobber of schraper
verwijderen. Het gebruik van een hogedrukreiniger is toegelaten mits het hanteren van een
beperkte druk en een open straal. Het product ruim aanbrengen met borstel, spray of gieter (met
sproeikop). Een kwartier laten inwerken. De te behandelen oppervlakken tijdens het inwerken
van de krachtreiniger met een stevige borstel schrobben. Daarna afspoelen met water totdat er
geen schuimvorming meer optreedt. In geval van hardnekkige vlekken of sterke vervuiling, de
behandeling herhalen. Grondig laten doordrogen alvorens een afwerking (olie of beits) aan te
brengen.

Voorheen
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3. VERWERKING VAN HET PRODUCT
Aanbrengen met borstel, spray of gieter (met sproeikop). Gebruik voor het sprayen bij voorkeur
de Xyladecor Power Sprayer.
Gebruiksklaar. Product onverdund gebruiken.
Reiniging gereedschap met water.

Rendement
Max. 8 m²/liter.

4. VEILIGHEID EN BEWARING
Veiligheid
Buiten bereik van kinderen bewaren. Irriterend voor de ogen en de huid. Draag geschikte
handschoenen en een veiligheidsbril. Eventuele spatten op de huid overvloedig naspoelen met
water.

Bewaring
Vorstvrij bewaren.

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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