HOUT OM VAN
TE HOUDEN

Tuinhoutbeits Spray

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Decoratief, spuitbaar houtbeschermingsproduct op waterbasis.
Speciaal ontwikkeld om tuinhout te behandelen door verneveling met een verfspuitapparaat.
Snelle toepassing met minimale inspanning: 1 m² kan in minder dan 1 minuut gespoten worden.

Toepassingsgebied
Voor alle tuinhout.
Ideaal voor tuinschermen, tuinhuisjes, tuinhout, palen, afsluitingen, pergolas, …
Geschikt voor ongeschaafd en ruw geschaafd hout.

Eigenschappen
Gemakkelijk en snel aanbrengen met een verfspuit. Zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen is
het gebruik van een borstel overbodig. Geschikt als eerste laag en als onderhoudslaag
voor reeds behandeld hout. Sneldrogend, reukarm, decoratief, ademend. Schilfert niet af.
Na droging waterafstotend. Beschermt het hout langdurig tegen regen en zonnestralen.
Veilig voor planten en dieren.

Aspect
Zijdeglans.

Kleuren

Verpakking
5l.
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2. ONDERGROND / SYSTEMEN
Om te vermijden dat de spuitnevel op voorwerpen in de omgeving terechtkomt: Werk enkel bij windstil
weer en dek omringende objecten af.
Het hout moet droog en zuiver en vrij zijn van vuil, algen, mos, schimmels.

Nieuw onbehandeld hout
Het te behandelen houten oppervlak moet droog en proper zijn.
Aanbrengen van 1 à 2 lagen Xyladecor Tuinhoutbeits Spray.

Reeds behandeld hout in goede staat
Ondergrond droog afborstelen of reinigen met behulp van een hogedrukreiniger, al dan niet in
combinatie met de Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout.
Aanbrengen van 1 à 2 lagen Xyladecor Tuinhoutbeits Spray.

Reeds behandeld hout in slechte staat
Alle oude lagen verwijderen door te schuren.
Grondig reinigen met de Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout.
Aangetast hout lokaal behandelen met 1 laag Xyladecor Combi.
Aanbrengen van 1 à 2 lagen Xyladecor Tuinhoutbeits Spray.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT
Aanbrengen met behulp van een verfspuitapparaat. Het verfspuitapparaat monteren zoals
in de handleiding beschreven. Xyladecor Tuinhoutbeits Spray goed schudden en vul het verfspuitapparaat.
Het beste resultaat wordt bereikt met de spuitkop op een afstand van 30 cm van het te behandelen houtoppervlak.
Normaal is 1 laag voldoende. Bij ongelijkmatig resultaat een tweede laag aanbrengen na 4 h.
Het product niet gebruiken bij minder dan 10°C.
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap en drukspuit met water.

Rendement
Max. 5m²/liter/laag (afhankelijk van de houtsoort en de absorptie).

Droogtijd
Bij 20°C en 60% R.V.:
Stofdroog: 30 min.
Overschilderbaar: 4 h.

4. VEILIGHEID EN BEWARING
Veiligheid
Aanraking met huid en ogen vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.
Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / het gezicht.
Werk bij windstil weer en dek omringende objecten af.

VOS gehalte
Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/e): 130 g/l (2010).

Bewaring
Product vorstvrij en zoveel mogelijk bij kamertemperatuur bewaren.
Deze technische steekkaart, op datum van 28 februari 2017, 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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