
Xyladecor 
Tuinhoutbeits

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Decoratief houtbeschermingsproduct op waterbasis speciaal ontwikkeld voor de behandeling van 
tuinhout. Snelle droging, praktisch reukloos, decoratief en weersbestendig, ademend, milieu- en 
gebruiksvriendelijk.

Toepassingsgebied

Speciaal bestemd voor het kleuren en beschermen van tuinschermen en afsluitingen in ruw 
en ongeschaafd tuinhout. Kan ook gebruikt worden op met carbolineum behandeld hout. Niet 
geschikt voor glad of geschaafd tuinhout, terrashout, tuinmeubelen, enz.

Kleuren

Rustieke eik, Lichte eik en Dennengroen.

Verpakkingen

6l

Nieuw onbehandeld hout

Het te behandelen houtoppervlak moet proper en droog zijn. 
Niet geautoclaveerd hout voorafgaandelijk beschermen tegen insecten en schimmels met 1 laag 
Xyladecor Tuinhoutbeschermer.
Laten drogen. 
Aanbrengen van 2 lagen Xyladecor Tuinhoutbeits.

Reeds behandeld hout in goede staat

Stof, mos en los vuil verwijderen door reiniging met water en ammoniak of met een 
hogedrukreiniger. 
Door schimmels (specifiek houtrot) of insecten aangetast hout behandelen met Xyladecor Combi. 
Laten drogen. 
Aanbrengen van 1 à 2 lagen Xyladecor Tuinhoutbeits, in functie van de gewenste kleur- en 
dekkracht.

Reeds behandeld hout in slechte staat

Alle oude lagen verwijderen tot op het kale hout. 
Behandelen als nieuw hout.

HOUT OM VAN 
TE HOUDEN

VoorheenTUIN



Voor en tijdens gebruik goed omroeren. 
Aanbrengen met brede, langharige borstel in de richting van de houtnerf. 
Niet aanbrengen onder de 10°C of wanneer regen wordt verwacht. 
Gebruiksklaar. 
Reiniging gereedschap met water.

Rendement

Max. 6m²/liter/laag, afhankelijk van de porositeit en de ruwheid van het houtoppervlak.

Droogtijd 

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 1 uur. 
Overschilderbaar: 4 à 6 uur.

Dichtheid

Ca. 1,02 kg/l.

Aspect

Semi-transparant en mat. 
Bij opstapeling van de lagen kan een lichte zijdeglans tot uiting komen.

4. VEILIGHEID EN BEWARING

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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Veiligheid

Aanraking met de ogen vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Bewaring

Product vorstvrij en zoveel mogelijk op kamertemperatuur bewaren.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT


