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1. PRODUCTOMSCHRIJVING 
 

Kleurloos, solventgedragen product voor het behandelen van door insecten aangetast hout. 

Efficiënt houtwormverdelgingsmiddel. Doeltreffend tegen houtwormen. Preventief en curatief. 

 
Toepassingsgebied  
Voor alle houtsoorten, oud en nieuw.  
Ideaal voor aangetast meubilair en binnen- en buitenhoutwerk zoals vloeren, trappen, balken, … 

 
Eigenschappen 
Doodt hout aantastende insecten (huisboktor, gewone houtwormkever) en hun larven.  
Dringt diep in het hout en voorkomt nieuwe aantasting door insecten en termieten.  
Langdurige werking. 

 

  Kleur 
Kleurloos*. 

 
Verpakkingen  
250 ml (pomp-spray), 0,5l; 1l en 5l. 
 

 

2. ONDERGROND / SYSTEMEN 
 

De behandeling is het meest doeltreffend als het hout onbehandeld, droog en proper is. 

 
Onbehandeld hout 
Houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen. Het product op alle oppervlakken, uiteinden en 
verbindingen overvloedig in 2 lagen aanbrengen met borstel. 
Voor een curatieve behandeling van aangetaste balken wordt er best als volgt gewerkt. 
Houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel ontdoen (bijvoorbeeld met perslucht). Houtwerk controleren op 
sterk aangetaste delen en deze uithakken of uitfrezen, tot op het gezonde hout. Boorgaten maken 
(6 tot 13 mm) op 25 à 30 cm van elkaar en over een lengte van tweederde van de doorsnede van de balk. 
De Xyladecor Houtwormverdelger BP onder druk injecteren in de boorgaten tot verzadiging. 
Het injecteren gebeurt met een lagedrukpomp (0 à 12 bar) voorzien van een injectiekop. 
 
Voor een curatieve behandeling van aangetast meubilair wordt er best gebruik gemaakt van de 

             Xyladecor Houtwormverdelger BP pomp-Spray. De vluchtgaatjes om de 7 à 10 cm inspuiten met behulp van     
             het darmpje. 
 
 *Naargelang de houtsoort kan er een lichte verdonkering optreden ten gevolge van het benattingseffect. 
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Geverfd, gevernist of gebeitst hout 
De bestaande verf- of vernislagen zoveel mogelijk verwijderen. 
Behandel vervolgens verder zoals onbehandeld hout. 
 

Afwerking 
Na volledige droging kan er afgewerkt worden met een laag beits, vernis, boenwas of verf. 
 

 

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT 
 

Aanbrengen met borstel of injectie.  
Pomp-spray: met een speciaal injectiesysteem voor een grotere nauwkeurigheid. 

 Goed schudden voor gebruiken (ook de pomp-spray). 
Gebruiksklaar. 
Reiniging gereedschap met white spirit. 
 

Gebruiksaanwijzing Xyladecor Houtwormverdelger BP Spray: 
Het ijzeren stuk van het darmpje moet in het hout gestoken worden en het plastieken uiteinde in de spuitkop van de bus.  
Als dit moeilijk zou gaan kan je er best een klein stuk (5 mm) recht afsnijden met een breekmes of cutter. 
Om het product uit de spray te krijgen moet er gepompt worden (niet enkel ingeduwd houden). 

 
Rendement 
Curatief: 295 ml/m² (3,5 m2/l) door injecteren of bestrijken. 
Preventief: 120 à 140 ml/m2 (7 à 8 m²/l) door bestrijken.  
 

Droogtijd  
Bij 20°C en 60% R.V.: 
Minstens 12 h wachten alvorens de behandeling te herhalen. 
Volledig droog na 24 h, afhankelijk van de temperatuur. 
 
 

4. VEILIGHEID EN BEWARING 
 
 

Veiligheid 
Een goede ventilatie tijdens en na het aanbrengen van het product is vereist.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Afval niet in de gootsteen werpen. 
 

Actieve component 
Cypermethrine. 
 

Bewaring 
Verpakking na gebruik goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren. 

 
 
 
 
 
 

   

Deze technische steekkaart, op datum van 22 septemberi 2022, 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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