
Xyladecor 
Teakolie Waterproof

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

2. ONDERGROND / SYSTEMEN

Natuurlijke beschermende olie op solventbasis voor het behandelen van teakhout, met extra was 
voor optimale waterbestendigheid. Verrijkt de natuurlijke schoonheid van hout en vervangt de 
natuurlijke oliën in verweerd hout. Ideale bescherming tegen weersinvloeden. Bevat plantaardige 
olie. Helpt ook de natuurlijke kleur en uitzicht van nieuw meubilair te bewaren.

Toepassingsgebied

Voor alle teakhout binnen- en buiten, nieuw en verweerd. Vervangt de natuurlijke oliën in 
verweerd hout. Regelmatig aanbrengen helpt het vergrijzen van het hout te voorkomen en de 
oorspronkelijke kleur van het meubilair te bewaren. Ook toepasbaar op andere hardhouten 
tuinmeubelen.

Kleuren

Naturel.

Verpakkingen

1l

Nieuw hout

Vuil en vet verwijderen met de Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout. Naspoelen met 
water en laten drogen. 
Een ruime laag Xyladecor Teakolie Waterproof met een borstel aanbrengen. Na 15 minuten 
overtollig product met een propere doek afvegen. 
Indien nodig een tweede laag op dezelfde manier aanbrengen. Vóór hergebruik het meubel 
grondig laten drogen..

Verweerd hout

Vuil en vet verwijderen met de Xyladecor Krachtreiniger voor alle Buitenhout en naspoelen.
Verder Xyladecor Ontgrijzer voor alle Buitenhout gebruiken om de oorspronkelijke houtkleur 
te herstellen. Goed naspoelen met water en laten drogen. Hout lichtjes schuren om een gladde 
oppervlakte te bekomen en ontstoffen. 
Een ruime laag Xyladecor Teakolie Waterproof met een borstel aanbrengen. Na 15 minuten 
overtollig product met een propere doek afvegen. 
Een tweede laag op dezelfde wijze aanbrengen. 
Ingeval van verweerd hout kunnen meerdere lagen noodzakelijk zijn. 
Vóór hergebruik het meubel grondig laten drogen. 
Behandelen als nieuw hout.

HOUT OM VAN 
TE HOUDEN

HUIS BINNEN

VoorheenTUIN



Verwerking met borstel of doek. 
Gebruiksklaar.  
Reiniging gereedschap met white spirit. 
Gebruikte doeken onder water dompelen of wegsteken in een gesloten metalen verpakking.

Rendement

Max. 25 m²/liter/laag.

Droogtijd 

Bij 20°C en 60% R.V.:

Stofdroog: 15 min. 
Overschilderbaar: 16 h. 
Ingebruikname: 24 h.

Dichtheid

Ca. 0,87 kg/l.

Aspect

Mat.

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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Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. 
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Aanraking met de ogen en de huid 
vermijden. Voorkom lozing in het milieu.

3. VERWERKING VAN HET PRODUCT


