HOUT OM VAN
TE HOUDEN

Tuinmeubel Gel

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Olie met gelstructuur op waterbasis, speciaal voor tuinmeubelen.

Toepassingsgebied
Geschikt voor meubelen en tuinmeubelen in diverse houtsoorten: teak, meranti, eik, eucalyptus,…
Geschikt voor onbehandeld en reeds geolied hout.

Eigenschappen
Olie met een gelstructuur: druipt niet, snel en zeer gemakkelijk aan te brengen. Geurarm.
Product op waterbasis. Geeft een zeer duurzaam eindresultaat.

Aspect
Mat. Bewaart de natuurlijke uitstraling van hout.

Kleur
Kleurloos.

Verpakkingen
0,5 l

2. ONDERGROND / SYSTEMEN
Het hout moet droog en gezond zijn. Barsten, scheuren en gaten dichten met het geschikte product
uit het Polyfilla assortiment.

Onbehandeld hout
Vuil en vet verwijderen met Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout.
Breng een eerste laag Xyladecor Tuinmeubel Gel gelijkmatig aan met Xyladecor Tuinmeubel Handschoen.
Na 15 minuten de overtollige gel verwijderen met een pluisvrije doek.
Na het drogen van de eerste laag, breng een tweede laag aan.
Na 15 minuten de overtollige olie weer verwijderen met een pluisvrije doek.
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Verweerd hout in goede staat
Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout gebruiken om de oorspronkelijke houtkleur te herstellen.
Hout lichtjes schuren voor een gladde oppervlakte, ontstoffen en aansluitend behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT
Xyladecor Tuinmeubel Gel is gebruiksklaar, moet niet omgeroerd worden. Aanbrengen met
Xyladecor Tuinmeubel Handschoen of met een pluisvrije doek.
Op moeilijk bereikbare plaatsen aanbrengen met een dun penseel.
Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de handschoen verwijderen, de handschoen met
warm water uitspoelen en laten drogen voor hergebruik. Gebruikte penselen of doeken kunnen
eveneens met warm water uitgespoeld worden.

Rendement
Max 20 m²/l per laag, naargelang de absorptie van de ondergrond.

Droogtijd
Minimum 6 uur wachten tussen twee lagen, langer wachten indien het hout nog kleverig aanvoelt.
Droogtijden kunnen variëren al naargelang de buitentemperatuur en de houtsoort.
Ingebruikname na minstens 48 h.

4. VEILIGHEID EN BEWARING
Veiligheid
Werk in een goed geventileerde ruimte.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

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

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

Deze technische steekkaart, op datum van 31 januari 2015, 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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