BUITEN
BINNEN

SANIXYL*

Preventief:
• Insecten: boktorren, boorkevers, spinthoutkevers, termieten.
•	Zwammen die bruinrot en houtverkleuring veroorzaken (verblauwing op verwerkt hout**).
Curatief:
Insecten: boktorren, boorkevers, termieten***. Verdelgt alle insecten tot diep in het hout en voorkomt
heraantasting.
** Op geplaatst hout.
*** In geval van termieten wordt de curatieve behandeling door een erkend specialist uitgevoerd en moeten
ook de vloeren en de muren mee worden behandeld.
Door termieten aangetast hout moet, afhankelijk van de mate van aantasting, al dan niet worden vervangen.

Eigenschappen

•	Preventief en curatief. Insecticide en fungicide.
•	Verrijkte formule: tegen termieten en tegen verblauwing bij verwerkt hout**.
•	Gemakkelijk aan te brengen. Gebruiksklaar. Sterk indringend vermogen.
•	Niet vettig. Kleurloos en reukloos. Niet ontvlambaar.
•	Op waterbasis.

Toepassingen

Gezond of aangetast hout binnenshuis: verticale en horizontale ondergronden (lambrisering, trappen,
parketvloeren, meubels...).
Gezond of aangetast hout buitenshuis: verticale ondergronden (gevelbetimmering, lijstwerk...), behalve
loofhout.
Doeltreffend voor gebruiksklassen: 1, 2 en 3a.

Technische
kenmerken

Kleur: Kleurloos na droging.
Oplosmiddel: Cypermethrine < 0,10 % m/m - Propiconazol < 0,05 % m/m
IPBC < 0,05 % m/m - Tebuconazol < 0,05 % m/m
Densiteit (bij 18°C): 1,000 ± 0,05.
Verwerkingstemperatuur: + 5°C tot + 35°C.
Verpakkingen: 1 liter, 2,5 liter en 10 liter.
Houdbaarheid: 3 jaar. Bewaren in de ongeopende originele verpakking.
Vorstvrij bewaren. ‘Omkeerbaar’ product: als SANIXYL bevriest, krijgt het zijn werkzaamheid terug door de bus
te schudden.
Veiligheid: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de
geldende wetgeving.

Ondergrond

Hout waarvan het gebruik, de aard, de kwaliteit, de staat en de voorbereiding in overeenstemming zijn met de
geldende normen.
Aanbeveling: nagaan of de ondergrond geschikt is voor een houtbehandelingsmiddel op waterbasis.

Verwerkingsadvies

De door de fabrikant van het product bepaalde voorschriften naleven.
Niet verwerken bij een omgevingstemperatuur lager dan +5°C of hoger dan + 35°C.

Voorbereiding van de
ondergrond

Wordt aangebracht op onbehandeld, droog, schoon en stofvrij hout waarvan eventuele vorige afwerklagen
volledig verwijderd of afgeschuurd zijn.
Op aangetast hout: bij grote houtsecties gaten boren en de aangetaste, verzwakte delen wegkappen*** of
wegborstelen met een messingborstel.
*** Aangeraden wordt om ernstig aangetaste delen die te broos zijn en niet meer voldoende weerstand bieden
te versterken of te vervangen.

Verwerkingsadvies

Geschikte beschermkledij, handschoenen en een bescherming voor de ogen en het gezicht dragen.
Het product niet gebruiken in de nabijheid van een warmtebron. Niet geschikt voor de behandeling van
bijenkorven. Het product vóór gebruik goed schudden. De ruimte waarin het product gebruikt wordt goed
ventileren.

Verwerkingsmateriaal

Injectie onder druk, instrijken met borstel, besproeien met tuinsproeier, dompeling (contacteer ons).

* Wees voorzichtig met het gebruik van biociden. Lees voor het gebruik het etiket en de informatie over het product.

Functies

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

FUNGICIDE / INSECTICIDE
TEGEN TERMIETEN / TEGEN VERBLAUWING

Verwerking

•	Op nieuw gezond hout: het hout met het product instrijken tot het verzadigd is of besproeien met een
tuinsproeier. De spuitopening van de sproeier zo regelen dat er geen spuitnevel ontstaat. Vooral de kopse
kanten goed bewerken.
•	Op aangetast hout: gaten boren en vervolgens weghakken (vermolmde delen verwijderen). De verzwakte
delen verstevigen of vervangen. Kleine houtsecties met het product instrijken tot verzadiging, vooral op de
kopse kanten.
•	Op sterk aangetast hout: gaten boren in het hout, verspringend om de 20 cm voor grotere houtsecties
en om de 40 cm voor kleinere houtsecties, vervolgens injecteren met SANIXYL. Daarna nog het volledige
oppervlak instrijken.
Kan worden gebruikt voor dompeling: contacteer ons.
NB: gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen.

Droogtijd en
overschilderbaarheid

Volledig droog: 24/48 uur bij normale temperaturen en een normale luchtvochtigheid.
Na 4 uur overschilderbaar met een solventgedragen afwerking; zodra het hout droog aanvoelt overschilderbaar
met een watergedragen afwerking.
Omdat SANIXYL een niet-vettig product is, kan het na volledige droging overschilderd worden met de
afwerkingsproducten van DURIEU/OWATROL.
Kan met alle eencomponent- of tweecomponentenproducten worden afgewerkt.
(1) Als SANIXYL wordt toegepast in overeenstemming met het technische informatieblad en volgens de
geldende regels van de techniek, is de insectendodende werking tot 10 jaar effectief.

Rendement

Preventief: 5 m²/liter.
Curatief: 3 m²/liter.
Het rendement hangt af van de staat van het oppervlak, van de mate waarin het product door de ondergrond
geabsorbeerd wordt en van het materiaal waarmee het wordt aangebracht.
Het gereedschap meteen na gebruik reinigen met water.

Veiligheid

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de
verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
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Reiniging
gereedschap

Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

SANIXYL is een merk van

Alle hiernaast vermelde informatie is van louter informatieve aard en valt niet onder de aansprakelijkheid van de fabrikant aangezien de verwerking van de producten niet onder zijn toezicht gebeurt.

SANIXYL moet onverdund worden gebruikt en mag niet met andere producten worden gemengd.

OWACHEM B.V.
Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland
Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92
Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl
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