
Xyladecor 
Bangkirai Olie Spray

TUIN

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Sneldrogende olie op waterbasis voor de behandeling van bangkirai tuinhout. Voedt het hout, 
vertraagt de vergrijzing ervan en maakt het beter waterafstotend. Dringt diep in het hout. 
Speciaal ontwikkeld voor gebruik met de Xyladecor Power Sprayer. 40 m² kunnen in minder dan 
30 minuten gespoten worden, en dit alles met een minimale inspanning.

Toepassingsgebied

Beschermende olie voor het behandelen van terrassen in bangkirai hout. Toepasbaar op de 
meest gangbare harde houtsoorten (ipé, cumaru, itauba, jatoba, enz.). Deze olie mag ook 
gebruikt worden voor de behandeling van tuinhout in het algemeen.

Kleuren

Naturel.

Verpakkingen

2,5 l

Nieuw of verweerd hout

Stof en los vuil verwijderen.

Reinigen met Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout. Naspoelen en laten drogen.

Sterk verweerd hout ontgrijzen met Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout. Naspoelen en 
laten drogen.

Aanbrengen van 1 à 2 lagen Xyladecor Bangkirai Olie Spray.

HOUT OM VAN 
TE HOUDEN

Voorheen



Aanbrengen m.b.v. de Xyladecor Power Sprayer. De Xyladecor Power Sprayer monteren zoals 
in de handleiding beschreven. Xyladecor Bangkirai Olie Spray goed schudden en in de Xyladecor 
Power Sprayer gieten. Spuitkop op een afstand van 30 cm van het te behandelen houtoppervlak 
houden.

Normaal volstaat één laag. Bij ongelijkmatig resultaat onmiddellijk naborstelen en eventueel een 
tweede laag aanbrengen na een wachttijd van circa 3 uur.

Niet verwerken bij minder dan +10°C.

Gebruiksklaar.

Gereedschap reinigen met leidingwater. Spoelwater en olieresten niet door de gootsteen afvoeren 
maar op de daarvoor bestemde plaatsen inleveren.

Rendement

Ca. 7 m²/liter/laag.

Let op: veel tuinhout heeft door zijn structuur in het hout extra oppervlak per visuele m²; ook 
verweerd hout dat ontgrijsd werd absorbeert meer.

Droogtijd 

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 1 h. 
Overschilderbaar: 3 h.

Dichtheid

Ca. 1 kg/l.

Aspect 

Transparant mat. 
De behandeling met Xyladecor Bangkirai Olie Spray veroorzaakt een lichte verkleuring van het 
hout.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

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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Veiligheid

Buiten gebruik van kinderen en huisdieren houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet 
roken, eten of drinken tijdens gebruik.

Bewaring

Vorstvrij en zoveel mogelijk op kamertemperatuur bewaren.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT


