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1. PRODUCTOMSCHRIJVING 
 
 

Gekleurde semi-dekkende beits met glinsterend metallisch effect. Product op waterbasis.  
Toepasbaar op hout buiten en aan het huis. 
Beschermt tegen UV-stralen en weersinvloeden in twee lagen. 
Dit product is speciaal ontwikkeld om een schitterende uitstraling te geven aan buitenhout. 

 
Toepassingsgebied  
Ideaal voor de meeste types onbehandeld hout buiten, inclusief voor ruw, geschaafd of verweerd hout. 
Het product is perfect toepasbaar op niet maatvaste houtconstructies en is dus geschikt voor tuinhuisjes,  
afsluitingen, gevelbetimmeringen, schuttingen, pergola’s, tuinmeubelen,… 

 
Eigenschappen 
Dringt diep in het hout. Geurarm.  
Voor verticale en horizontale oppervlakken. Niet filmvormend. Bladdert niet af. 
Beschermt tegen weersinvloeden en UV-stalen. De verffilm is bestand tegen tegen schimmel en groenaanslag. 

 
Aspect en kleur 
Mat aspect met glinsterend metallisch effect. Houtstructuur blijft zichtbaar. 
Beschikbaar in 4 kleuren: Zandgrijs, Steigergrijs, Schorsgrijs en Nachtgrijs. 
Het uiteindelijke kleureffect is afhankelijk van de ondergrond en het aantal aangebrachte lagen. 

 

Verpakkingen  
1 l en 2.5 l.  
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

2. ONDERGROND / SYSTEMEN 
 
Het hout moet zuiver en droog zijn. Vul alle scheuren en gaten met een geschikt product van Polyfilla. 
Om hout te beschermen tegen bijv. houtworm en schimmels, het hout vooraf behandelen met Xyladecor  
Combi PT. 
 

Nieuw of verweerd onbehandeld hout  
Verweerd ruw hout eerst schoonmaken met een harde borstel, lauw water en zeep. Nadien grondig  
naspoelen met zuiver water en laten drogen. 
Onbehandelde harsrijke houtsoorten zo nodig ontvetten met thinner. 
 
Het hout schuren, stofvrij maken en ontvetten.  
Aanbrengen van 2 lagen Xyladecor Natuurlijk Zilvergrijs. 
 

Reeds behandeld hout  
De bestaande behandeling volledig verwijderen tot op het kale hout door afbijten of afschuren. 
Verder behandelen zoals nieuw hout. 

 
 

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT 
 

Gebruiksklaar product. Grondig roeren voor en tijdens gebruik.  
Verwerking met borstel. Kan ook verspoten worden (bijv. met Xyladecor Spray & Brush toestel). 
Na gebruik het product zoveel mogelijk uit de borstel verwijderen, alvorens met lauw water en zeep  
te reinigen. 
 

Rendement  
16 m²/l per laag. Het rendement is mede afhankelijk van de absorptie van de houtsoort waarop het  
product wordt toegepast. 
 

Droogtijd  

Bij 20°C en 60% R.V. Stofdroog: 1 h. Overschilderbaar: 6-8 h. 
Voor oppervlakken zoals tuinmeubelen enkele dagen wachten voor intensief gebruik. 

 

4. VEILIGHEID EN BEWARING 
 
 

Veiligheid 
 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Afval niet in de gootsteen werpen. 
 

VOS gehalte 
Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/e): 130 g/l (2010). 

 

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

 

 
            
 

Deze technische steekkaart, op datum van 1 augustus 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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