HOUT OM VAN
TE HOUDEN

TUINHOUTOLIE

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Watergedragen tuinhoutolie speciaal bestemd voor het behandelen van nieuw of licht verweerd tuinhout.
Voedt en beschermt tuinhout. Verrijkt de natuurlijke houtkleur.
Goede bescherming tegen UV-stralen en schilfert niet af. Voor gebruik buiten.
Toepassingsgebied
Speciaal bestemd voor het behandelen van nieuw of licht verweerd tuinhout zoals pergola’s,
bruggetjes, schuttingen, bloembakken, enz. Dringt diep in het hout en voorkomt vergrijzing.
Goede bescherming tegen UV-stralen. Voor buiten.
Eigenschappen
ü Voedt en beschermt het hout
ü Vertraagt de vergrijzing
ü Bestand tegen weersinvloeden
ü Waterafstotend
ü Dringt diep in het hout en schilfert niet af
ü Goede bescherming tegen UV-stralen
ü Verrijkt de natuurlijke houtkleuren
ü Bevat hoogwaardige oliën
ü Is gemakkelijk aan te brengen
ü Droogt snel
Aspect
Na droging mat (tot zijdemat) en transparant uitzicht waardoor het hout er opnieuw als nieuw uitziet.
Kleur
Naturel, Grey Wash en Lichtbruin
Verpakking
2,5 L
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2. ONDERGROND / SYSTEMEN
Nieuw of licht verweerd hout
Het te behandelen houtoppervlak moet proper, droog en gezond zijn. Stof en los vuil verwijderen.
Vervolgens reinigen met Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout. Naspoelen en laten drogen.
Indien nodig ontgrijzen met Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout. Naspoelen en
laten drogen.
Aanbrengen van 2 à 3 dunne gelijkmatige lagen Xyladecor Tuinhoutolie.
Gebeitst hout of niet met olie behandeld hout
Bestaande lagen volledig verwijderen tot op het kale hout door middel van schuren of afbijten en vervolgens
behandelen als nieuw hout.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT
Het product is gebruiksklaar. Goed omroeren voor en tijdens het gebruik.
Het product met een borstel en rol aanbrengen in 2 à 3 dunne gelijkmatige lagen.
Kan ook verwerkt worden met Xyladecor Spray & Brush tool.
Elke laag 15 minuten laten indringen en nadien telkens de overtollige olie wegnemen met een niet pluizende doek of
vod. Jaarlijks opnieuw behandelen voor een optimaal resultaat. Niet aanbrengen onder 10°C.
Reiniging gereedschap
Na gebruik het product zoveel mogelijk uit het gereedschap verwijderen, vervolgens schoonmaken met
lauw water en zeep.
Rendement
Max. 12 m²/liter/laag, afhankelijk van de structuur en porositeit van de ondergrond.
Droogtijd
Bij 20°C en 60% R.V.:
Stofdroog: na 1 uur. Overschilderbaar: 2 uur.
Dichtheid
Ca. 1 kg/l.

4. VEILIGHEID EN BEWARING
Veiligheid
Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of de veiligheidsfiche.
Bewaring
Verpakking na gebruik goed sluiten. Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.
Vorstvrij en zoveel mogelijk op kamertemperatuur bewaren.
Deze technische steekkaart, op datum van 1 juli 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)800.32.000.
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245.
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