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Xyladecor
Bielzen & Palen

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Beschermend houtverfraaiingsproduct op solventbasis. Duurzame bescherming van nieuw of
reeds behandeld tuinhout. Gebruiksvriendelijk alternatief voor carbolineum, behoudt zijn kleur
langer en heeft een milde geur.

Toepassingsgebied
Speciaal bestemd voor het behandelen van nieuwe of met carbolineum behandelde bielzen in
tuinen, langs paden en terrassen. Eveneens geschikt voor hekken, schuttingen, afsluitingen,
pergola’s, enz. Bevat speciale solventen die het mogelijk maken met carbolineum behandeld hout
te herbehandelen.

Kleuren
Donkerbruin.

Verpakkingen
1l; 2,5l en 5l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN
Nieuw hout en onbehandeld hout
Het te behandelen houtoppervlak moet proper, droog en gezond zijn. Stof, mos en los vuil
verwijderen. Voor reeds met carbolineum behandelde bielzen, volstaat meestal één laag
Xyladecor Bielzen & Palen. Op nieuwe bielzen twee lagen Xyladecor Bielzen & Palen
aanbrengen.

Reeds behandeld hout
Ondergrond voorbereiden door droog afborstelen, schuren of reiniging onder hoge druk. Door
schimmel of insecten aangetast hout curatief behandelen met Xyladecor Combi. Preventief
beschermen tegen insecten en blauwschimmel kan met Xyladecor Tuinhoutbeschermer. Laten
drogen. Aanbrengen van 1 à 2 lagen Xyladecor Bielzen & Palen in functie van de gewenste kleur
en dekkracht.

Voorheen
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3. VERWERKING VAN HET PRODUCT
Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
Gebruiksklaar.
Verwerking met een brede, langharige borstel.
Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement
Max. 15 m²/liter/laag.

Droogtijd
Bij 20°C en 60% R.V.:
Stofdroog: 5 h.
Overschilderbaar: 16 h.
Ingebruikname: 24 h.

Dichtheid
Ca. 0,99 kg/l.

Aspect
Lage zijdeglans.

4. VEILIGHEID
Veiligheid
Buiten gebruik van kinderen houden. Contact met ogen en huid vermijden. Niet roken, eten of
drinken tijdens gebruik. Damp en/of spuitnevel niet inademen. Enkel gebruiken in een goed
geventileerde ruimte.

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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