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Xyladecor Multigebruik
Vernis Acryl Satin
HUIS BINNEN

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Sneldrogende zijdeglanzende multigebruik vernis op waterbasis. Voor binnengebruik.

Toepassingsgebied
Zeer geschikt voor het behandelen van de meeste houten ondergronden zoals meubilair,
binnendeuren, deuromlijstingen, plinten, lambriseringen enz. Sneldrogend en krasvast met een
mooie decoratieve zijdeglans als resultaat. Niet vergelend. Ook toepasbaar op oude vernissen in
goede staat mits grondige voorbereiding.

Kleuren
Kleurloos.

Verpakkingen
250 ml, 750 ml, 2,5 l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN
Onbehandeld hout
Schuren, stofvrij maken en ontvetten.
Aanbrengen van een eerste verdunde laag Multigebruik Vernis Acryl Satin (verdunnen met
ongeveer 10% water).
Fijn schuren.
Aanbrengen van twee onverdunde lagen Multigebruik Vernis Acryl Satin.

Gevernist hout in goede staat
Bestaande vernislagen grondig schuren.
Aanbrengen van twee lagen Multigebruik Vernis Acryl Satin.
Op een oude synthetische vernis dient grondig geschuurd te worden, zo niet dan wordt er bij
voorkeur opnieuw geschilderd met een synthetische vernis.

Gevernist hout, in slechte staat of geschilderd hout
Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout door schuren of afbijten.
Behandelen als nieuw hout.
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3. VERWERKING VAN HET PRODUCT
Voor gebruik goed omroeren. Het niet of onvoldoende omroeren van het product kan leiden tot
glansverschillen (doffe vlekken).
Verwerking met borstel en rol (Chinex borstel of modacryl rol).
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met water.

Rendement
12 m²/l per laag, naargelang de ruwheid en absorptie van de ondergrond.

Droogtijd
Bij 20°C en 60% R.V.:
Droog: 1 uur.
Overschilderbaar: 6 uur.

Dichtheid
1,06 kg/liter.

4. VEILIGHEID EN HOUDBAARHEID
Veiligheid
Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien.

Houdbaarheid
1 jaar in ongeopende verpakking bij kamertemperatuur.

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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