HOUT OM VAN
TE HOUDEN

Xyladecor
Dekkende Beits TQ

Zijdeglanzende dekkende beits op basis van acrylaten in dispersie. Aankleurbaar op mengmachine.

Toepassingsgebied
Laat toe om buiten- en binnenschrijnwerk dekkend aan te kleuren. Laat toe om oude beitsen te overschilderen om
kleurverschillen weg te werken. Ook toepasbaar op ramen binnenshuis, op binnenschrijnwerk in woonkamers,
keukens, badkamers en kinderkamers. Mag binnen extra met een acrylaatvernis verstevigd worden.

Eigenschappen
Het reliëf van het hout blijft zichtbaar. Beschermt maatvast buitenschrijnwerk (ramen, deuren, poorten) tegen
weersinvloeden. Waterafstotend, dampdoorlatend en kleurvast.

Aspect
Zijdeglans.

Kleuren
Zie kleurendocumentatie.
Ook verkrijgbaar in RAL-kleuren.

Verpakkingen
1l en 2,5l

Nieuw hout
Fijn schuren, stofvrij maken en ontvetten.
Aanbrengen van 1 laag Xyladecor Primer Clear Extra.
Afwerken met 2 lagen Xyladecor Dekkende Beits TQ.

Gebeitst hout
Schuren, stofvrij maken en ontvetten.
Aanbrengen van 2 lagen Xyladecor Dekkende Beits TQ.

Gebeitst hout, in slechte staat, gevernist of geverfd hout
Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout.
Behandelen als nieuw hout.
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Voor gebruik goed omroeren.
Verwerking met borstel en rol. Werk af in de richting van de houtnerven. Aangepaste rol en borstel gebruiken.
Gebruiksklaar. Voor zachte houtsoorten (tuinhuis of tuinhout) dien je het product steeds 25% te verdunnen met water.
Reiniging gereedschap met water.

Rendement
Max. 12 m²/liter/laag.

Droogtijd
Bij 20°C en 60% R.V.:
Droog: 1 uur.
Overschilderbaar: 8 uur.

Dichtheid
Ca. 1,26 kg/l.

Veiligheid
Tijdens toepassing en droging voldoende verluchting voorzien.

Deze technische steekkaart, op datum van 1 november 2016, 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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