HOUT OM VAN
TE HOUDEN

Tuinhuis Color

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Dekkende beits op waterbasis. Voor tuinhuisjes en ander tuinhout.
De matte, dekkende kleuren werden speciaal ontwikkeld om de natuurlijke kleuren in de tuin af te
vullen zonder afbreuk te doen aan de natuurlijke schoonheid van het hout.
Laat de houtstructuur zichtbaar. Xyladecor Tuinhuis Color brengt sfeer en kleur in de tuin.
Beschermt tegen weersinvloeden.

Toepassingsgebied
Speciaal ontwikkeld voor de bescherming en decoratie van tuinhout. Geschikt voor tuinhuisjes, prieeltjes,
afsluitingen, pergola’s, tuinmeubelen, bloembakken, houten speeltuigen, … Geschikt voor ruw, geschaafd,
nieuw of verweerd hout. Ook voor hout dat vroeger met carbolineum werd behandeld.

Eigenschappen
Beschermt tergen weersinvloeden. Vertraagt vergrijzing. Waterafstotend.
Zeer zacht, ademend en schilfert niet af.
Laat de houtstructuur zichtbaar. Onschadelijk voor planten en dieren. Dekkend in twee lagen.

Aspect
Mat.

Kleuren

Verpakkingen
1 l en 2,5 l.

HOUT OM VAN
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2. ONDERGROND / SYSTEMEN
Het hout moet zuiver en droog zijn. Vul alle scheuren en gaten met een product van Polyfilla.

Nieuw hout
Ontvetten en stofvrij maken.
Om nieuw hout eerst te beschermen tegen insecten en houtrot Xyladecor Tuinhoutbeschermer Extra
of Xyladecor Combi BP gebruiken. Aanbrengen van 2 lagen Xyladecor Tuinhuis Color.

Reeds behandeld hout
Eerst de voorgaande verf- of beitslagen afbijten of afschuren (na ontvetten).
Verweerd ruw hout zo nodig eerst schoonmaken met een harde borstel en zeepwater. Nadien grondig
laten drogen. Verder behandelen zoals nieuw hout.

Tropische houtsoorten
Bij toepassing op sommige houtsoorten (ceder, afzelia, merbau, enz.) kunnen doorslagen van
houtkleurstoffen optreden. Vooraf uittesten op een klein oppervlak.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT
3.
De inhoud van de verpakking goed mengen.
Gelijkmatig aanbrengen met een borstel (synthetische vezels) of een verfpistool.
Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap met warm water direct na gebruik.

Rendement
Geschaafd hout: 20 à 25 m²/l per laag.
Ruw, ongeschaafd hout: 6 à 10 m²/l per laag.

Droogtijd
Bij 20°C en 60% R.V.:
Droogtijd: 1h.
Overschilderbaar: de tweede laag aanbrengen na 2h maar binnen de 48h van de voorgaande laag.
Licht schuren tussen de lagen.

4. VEILIGHEID EN BEWARING
Veiligheid
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte
Dit product bevat maximaal 130 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 28 februari 2017, 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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