
Xyladecor Ontgrijzer 
voor alle Buitenhout

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Snelwerkende, geurarme gel die de oorspronkelijke kleur van verweerd tuinhout herstelt. Ideaal 
als voorbereiding voor verweerd tuinhout alvorens een beschermende afwerking (vb. Xyladecor 
Teakolie, Xyladecor Terrashoutbeits, enz.) aan te brengen.

Toepassingsgebied

Ideaal middel om teakmeubilair, terrasplanken uit bangkirai en eender welke andere vergrijsde 
ondergrond te ontgrijzen alvorens het verder te behandelen.

Kleuren

Kleurloos.

Verpakkingen

1l en 2,5l

HOUT OM VAN 
TE HOUDEN

Product ruim aanbrengen met een borstel. Een vijftiental minuten laten inwerken.

Behandelde oppervlakken spoelen met water en een harde spons (type Spontex van 3M). Hiermee 
wordt de vergrijzing homogeen verwijderd. 

Bij gebruik van een hogedrukreiniger de werkdruk beperken om beschadiging van de houtnerf of 
streepvorming te voorkomen.

Ingeval van hardnekkige vergrijzing kan de behandeling desgewenst herhaald worden.

Grondig laten drogen alvorens af te werken met Xyladecor Teak Olie (Waterproof), Xyladecor 
Bangkirai Olie, Xyladecor Bangkirai Antislip, Xyladecor Tuinmeubelbeits of Xyladecor 
Terrashoutbeits.

Gereedschap reinigen met water.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT

HUIS BUITEN

VoorheenTUIN



4. VEILIGHEID

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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HOUT OM VAN 
TE HOUDEN

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Dit product heeft een bijtend karakter. Aanraking met 
de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en een 
veiligheidsbril. Werk in een goed geventileerde omgeving.

Rendement

Proefondervindelijk bepalen.

Droogtijd 

Bij 20°C en 60% R.V.:

Na spoelen minstens 4h laten drogen bij kamertemperatuur.

Dichtheid

Ca. 1,05 kg/l.

Aspect

Kleurloze gel.


