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SILVANOL TRI ACTIV BP 
Kleurloos houtbeschermingsproduct 

 

SILVANOL TRI ACTIV BP is een kleurloos curatief en preventief houtbeschermingsproduct. 

EIGENSCHAPPEN – GEBRUIK 

 

• Zorgt voor een optimale biologische, preventieve en curatieve bescherming van alle houtsoorten.  

• Verhindert de aantasting van het hout door diverse soorten insecten (houtboktor, spinthoutkever, boor- of klopkever, enz.) en 
verdrijft ook hun larven. 

• Voorkomt woekering van zwammen en houtrot die de stabiliteit van steunelementen in gevaar brengen.  

• Is kleurloos en wijzigt de oorspronkelijke kleur van het hout niet. 

• Is gemakkelijk toe te passen op kaal hout met de borstel, het lage druk pistool of door injectie in boorgaten. 

• Toelatingsnr.  14015B 

ONDERGRONDEN EN VERFSYSTEMEN 

SILVANOL TRI ACTIV BP wordt gebruikt voor gebinten, plankenvloeren, schrijnwerk en andere houten voorwerpen.  

 
Voorbehandeling van de ondergrond 
 
•  Het hout moet droog (max. 25% houtvochtigheid), zuiver, absorberend en stofvrij zijn. 
•  Boorgaten en hun omgeving grondig stofzuigen. 
•  De aangetaste delen verwijderen en de weerstand van het hout nagaan, stofvrij maken. Tweemaal tot saturatie behandelen.  
•  Het kan worden afgewerkt met producten van het SILVA-gamma. 

 

Aanbevelingen 
 
•  De producten buiten het bereik van kinderen bewaren. 
•  Vermijd spatten in de ogen en op de huid, draag beschermingshandschoenen. 
•  Zorgvuldig de handen wassen met zeep voor elke maaltijd en na het werk. 
•  Niet roken tijdens het werk en geen open vlam gebruiken in de ruimte. 
•  Bewoonde lokalen, stallingen en opslagplaatsen vooraf ontruimen. Tijdens en na de behandeling goed verluchten. 
•  Elektrische installaties en andere voorwerpen die gevoelig zijn aan oplosmiddelen, afschermen. Vermijd spatten op planten,  
    stenen en beton. Voedingswaren en voeder mogen niet met behandeld hout in aanraking komen. Ingebruikname van lokalen    
    slechts na volledige droging en voldoende verluchting. 
•  Het product niet gebruiken in serres, bloembakken, pikeerkisten en bijenkorven. 
•  Giftig voor vissen: aquariums afdekken. 
•  Beletten dat huisdieren langdurig in aanraking komen met behandeld hout. 
•  Het product steeds in zijn oorspronkelijke verpakking bewaren, lege verpakkingen dadelijk vernietigen. Er op letten dat het  
    product niet in aanraking komt met grondwater. Lees aandachtig de richtlijnen vermeld op de verpakking.  

                                                                                              

 

Opmerking

• Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie
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VERWERKING VAN HET PRODUCT 

Droogtijd bij 20°C en 60% R.V.  

• Droog Volledig droog na 48 uur afhankelijk van de temperatuur. 

• Overschilderbaar 24 uur, behandeld hout mag na 8 dagen geschilderd of gevernist worden. 

Verwerkingsvoorwaarden  

• Ondergrondtemperatuur Min. 5°C en max. 35°C 

• Omgevingstemperatuur Min. 5°C en max. 35°C  

• Ontvlammingspunt Boven 55°C 

Verwerking en verdunning  

• Borstel en rol Platte borstel of door injectie in boor/vluchtgaten. 
Gebruiksklaar 

Reiniging materiaal Na gebruik het product zo veel mogelijk uit de borstel verwijderen alvorens te reinigen 
met white spirit. 

SAMENSTELLING 
• Bindmiddel(en) Alkydharsen  

• Pigment(en) Geen 

• Oplosmiddel Alifatische en aromatische  koolwaterstoffen 

• Droge stofgehalte In gewicht: 12 ± 2%    In volume: 9 ± 2% 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN 
• Aspect -  

• Kleur Transparant 

• Bijkleuren - 

• Verpakkingen 2,5L – 5L  

• Densiteit bij 20°C 0,82 ± 0,02  

• Theoretisch rendement Preventief: max 8 m² /l of 120 - 140 ml/m² volgens de ruwheid en 
de zuigkracht van de ondergrond. 
Curatief: max. 5 m²/l of 200 - 220 ml/m². Verbruik is afhankelijk van de houtsoort en de 
aantasting. 

STOCKAGE - HOUDBAARHEID 

Bij voorkeur vorstvrij en beschut bewaren in de oorspronkelijke en ongeopende verpakking, bij een temperatuur tussen de 5°C en 35°C. 
Minstens 24 maanden bij vermelde condities. 

HYGIËNE EN VEILIGHEID 

Raadpleeg onze productveiligheidsfiche. Indien u die niet bezit, zal zij u op aanvraag worden toegezonden. 
Buiten bereik van kinderen houden. Tijdens de toepassing en de droging een voldoende verluchting voorzien en de aanwezigheid van open 
vuur en andere ontstekingsbronnen vermijden. 

 

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie  

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 nota bestaat van 
recente datum. 
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