HOUT OM VAN
TE HOUDEN

HUIS BINNEN
HUIS BUITEN

Xyladecor Timmerhout

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Kleurloos impregneermiddel bestemd om houten constructies preventief te behandelen tegen
schimmels, houtrot en houtworm. Dringt diep in het hout.

Toepassingsgebied
Preventief beschermen van constructiehout binnen zoals dakspanten, plafondliggers, lattenwerk
voor het bevestigen van platen en panelen,…

Kleuren
Kleurloos.

Verpakkingen
0,75l; 2,5l; 5l en 25l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN
Nieuw hout
Dakspanten of aanverwante stofvrij maken.
Aanbrengen van minimum 2 lagen Xyladecor Timmerhout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT
Voor gebruik goed omroeren.
Verwerking met de borstel of door verneveling.
Ingeval van verneveling is het gebruik van een masker met koolstoffilters vereist.
Een goede ventilatie tijdens en na verwerking van het product is eveneens vereist.
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement
Max. 5 m²/l .

Voorheen

HOUT OM VAN
TE HOUDEN

Droogtijd
Bij 20°C en 60% R.V.:
Stofdroog: 1 uur.
Overschilderbaar:
- voor een tweede laag: 24 h.
- voor het aanbrengen van een afwerking: 48h.

Dichtheid
Ca. 0,81 kg/l.

4. VEILIGHEID
Veiligheid
Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van een open
haard en andere ontstekingsbronnen vermijden.
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Actieve bestanddelen
Propiconazole: 7,4 g/l .
Permethrine: 0,4 g/l.

Verkoopstoelating
Toelating van het Ministerie van Volksgezondheid:
Toelatingsnummer: 3790B.

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.
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, Tel. +32 (0)2.254.22.11
www.xyladecor.be

