BINNEN

PROFESSIONAL

OP WATERBASIS

XYLIN

Productbeschrijving

•	Kleurloos.
•	Sneldrogend - reukloos.
•	Glanzend effect.
•	Niet filmvormend. Eenvoudig in gebruik.
•	Uitstekende impregnering van het hout.
•	Hogere vochtbestendigheid - bescherming tegen vlekken.

Toepassingen

•	Binnen.
•	Verticale oppervlakken (lambrisering, gebinten, balken…) en horizontale oppervlakken
(parketvloeren, werkbladen...).
Nieuw of bestaand hout:
•	Exotisch hout: teak, padoek…
•	Naaldhout: vuren, grenen, red cedar…
•	Loofhout: eik, kastanje...
•	Thermisch verduurzaamd hout.

Technische
kenmerken

Kleur: Kleurloos. Verrijkt met bijenwas.
Glansgraad: Matte zijdeglans.
Bindmiddel: Acryl/alkydharsen.
Oplosmiddel: Water.
Densiteit bij 18°C: 1,01 kg/l (± 0,01).
Viscositeit bij 18°C: 53’’ ± 5’’ (ISO 3)/ 16’’ ± 3’’ (AFNOR 4).
pH: 7,5 / 8,5.
Verpakkingen: 2,5 liter en 20 liter.
Vlampunt: > + 100°C.
VOS: < 3 %.

Ondergrond

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

Gereedschap

Borstel, rol voor houtbeschermingsmiddelen, airless-spuitpistool (35 tot 65 bar), airmixspuitpistool (25 tot 50 bar), lagedrukspuit (0,55 tot 0,70 bar). De drukwaarden zijn indicatief, ze
kunnen verschillen naargelang van de fabrikant van de spuitapparatuur.
Als het product met een spuit wordt aangebracht, is het steeds aanbevolen om het ook uit te
strijken. Zo dringt het beter in het hout en is het resultaat mooi egaal.

Rendement

1e behandeling: volgens meerlagensysteem: ongeveer 5 m²/liter. Onderhoudsbeurt in één laag: 10
tot 12 m²/liter.
Het praktische rendement hangt af van het type, de belasting en de absorptie van de ondergrond
en van de manier waarop het product wordt aangebracht.

Droogtijd

• Handdroog: 1 uur
•	Zichtbaar droog: 2 uur.
(gegevens bij +20°C en 50 %
•	Volledig droog: 24 uur.
relatieve vochtigheid)
•	Op horizontale oppervlakken: voor ingebruikname minstens 24 uren wachten na aanbrengen in
niet-afgesloten ruimtes.
NB: De omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid beïnvloeden de droogtijd.

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.
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Niet verdunnen.

Voorbereiding

Nieuw hout: geen speciale voorbereiding.
Vergrijsd of donker geworden hout, hout met vlekken: het hout reinigen met NET-TROL®*.
Contacteer onze Technische Dienst voor een gebruiksaanwijzing van dit product.
Gevernist of al afgewerkt hout: het hout schuren of afbijten met DSP 800*.
Afhankelijk van de houtsoort moet het hout behandeld worden met TMU 84*. Deze behandeling
is niet nodig voor hout met een natuurlijke of verleende duurzaamheid, of voor thermisch
verduurzaamd hout.

Verwerking

•	Het product omroeren.
•	Een eerste laag XYLIN aanbrengen in de richting van de houtnerf. Per oppervlak van maximaal
20 minuten werken.
•	Een tweede laag aanbrengen, ‘nat in nat’. Het hout mag er niet meer nat uitzien maar de eerste
laag mag ook niet droog zijn. Weer beginnen bij het begin.
Twee lagen zijn aanbevolen, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.
•	Overtollig product uitstrijken voor het droog is. Anders kunnen aflopers of glanzende vlekken
ontstaan.
XYLIN moet IN het hout zitten en niet erop. Niet laten drogen tussen de lagen.
Voor dompeling: contacteer ons.

Reiniging
gereedschap

Warm water + reinigingsmiddel.

Onderhoud

•	Op plaatsen waar het nodig is, een laag aanbrengen volgens de bovenstaande werkwijze.
•	Het product niet aanbrengen op plaatsen waar de glans nog aanwezig is.

Houdbaarheid

•	Minstens 2 jaar in de ongeopende originele verpakking.
•	Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

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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* Zelfde fabrikant

Alle hierbij opgegeven inlichtingen hebben uitsluitend een indicatieve waarde. De fabrikant kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld, gezien hij geen controle heeft over de manier waarop zijn producten worden gebruikt en aangebracht.

Verdunning

