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1.              
1. PRODUCTOMSCHRIJVING 

                      
Kleurloos efficiënt houtimpregneermiddel op solventbasis. Een uitermate krachtig houtbeschermingsproduct  
voor nieuw en/of onbehandeld hout.  
Het beschermt tegen houtaantastende insecten (zoals huisboktor, gewone houtwormkever, inclusief termieten) 
en tegen schimmels (blauwschimmels en houtrot). 
Dringt diep in het hout en voorkomt dat het hout (opnieuw) wordt aangetast. 
  
 

Toepassingsgebied 
 

Geschikt voor alle zachte houtsoorten en toepassingen buiten onder afdak, of niet in direct contact met  
de bodem of oppervlaktewater (daktimmerwerk, schrijnwerk, ramen en deuren, hekwerk, carports,  
houtsculpturen, kunstvoorwerpen, …). Langdurige werking. 
 

Eigenschappen 
    

✓ Beschermt tegen schimmels zoals blauwschimmel en houtrot 
✓ Beschermt tegen houtaantastende insecten en hun larven  
✓ Dringt diep in het hout  
✓ Kleurloos, doet het hout niet verkleuren  
✓ Reukloos na drogen 
✓ Langdurige werking 

 
 

Kleur 
Kleurloos. 

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

KING VAN HET PRODUCT 

2. ONDERGROND / SYSTEMEN 

          
       Nieuw hout en/of onbehandeld hout 
      Op kaal en droog hout afzonderlijke lagen Xyladecor Combi PT aanbrengen met een rol of borstel tot de geadviseerde  
      dosering (200 ml/m²). Volgende laag aanbrengen van zodra het product in het hout gedrongen is. 
 

         Hout aangetast door houtrot, houtworm en schimmels 
      Eventueel aanwezige verf- of vernislagen verwijderen tot op het kale hout.   
      Aangetaste houtdelen verwijderen tot op gezonde hout. Verdere behandeling zie nieuw hout. 
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         Afwerking 
       Na volledige droging, afwerken met beits, vernis of verf.  
       De eindlaag mag geen houtimpregneermiddel zijn en moet onderhouden worden. 

 
       

 

  3. VERWERKING VAN HET PRODUCT 
 
 

Gebruiksklaar product, mag niet verdund worden. Goed oproeren of schudden voor gebruik.   

 

Verwerkingscondities 
Temperatuur hoger dan 5°C, Relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Het te behandelen hout 

moet droog en proper zijn, en vrij van schimmels, op het moment van de behandeling.  

Een goede ventilatie tijdens en na verwerking van het product is vereist. 
  
Rendement 
Afzonderlijke lagen Xyladecor Combi PT aanbrengen met een rol of borstel tot de geadviseerde  
dosering (200ml/m²). 
Max. 5 m²/l 
 

Droogtijd 
Bij 20°C en 60% R.V.:  
Stofdroog: 1 h. Volgende laag aanbrengen van zodra het product in het hout gedrongen is. 
Overschilderbaar met andere producten : 24 h. 

 
 

4. VEILIGHEID EN BEWARING 
 
 

Veiligheid 
Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien. 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.  

Afval niet in de gootsteen werpen. 

 

Actieve bestanddelen 
Propiconazole. 

IPBC. 

Cypermethrine. 

 

Reiniging en bewaring 
 

Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met white spirit of 

Polyfilla Borstelreiniger te reinigen. Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren. 

 
 

 
 
 
            
 

Deze technische steekkaart, op datum van 1-8-2020, 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)800.24.111 
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245 
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