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XYLKOTE

Productbeschrijving

XYLKOTE is een houtverzadiger die het hout beschermt, een decoratieve uitstraling geeft en die
zeer duurzaam is.

Eigenschappen

XYLKOTE beschermt:
• Dringt in het hout en sluit het af voor vocht.
• Stabiliseert onafgewerkt hout.
• Voorkomt het risico op vervorming van het hout.
• Is schimmelbestendig.
XYLKOTE is decoratief:
• Accentueert de houtnerf, meer bepaald van bleke houtsoorten (den, grenen, vuren, ayous
...).
• Kleurloze afwerking – mat.
• Kleurloze afwerking – zijdeglanzend, na bewerking met boenmachine 24 u na de
behandeling.
• Gekleurde afwerking mogelijk met universele pigmenten (5 tot 10 g per liter) of met
vloeibare was (contacteer ons).
XYLKOTE na verloop van tijd:
• Gomt niet, wordt niet zwart.
• Gemakkelijk schoon te maken met water en zeep.
• Snelle renovatie: schuren of afbijten overbodig.
• Plaatselijk bijwerken mogelijk.

Toepassingen

• Binnen.
• Voor parketvloeren, werkbladen, lambrisering, balken...
• Voor dakgebinten, na behandeling met een product tegen houtworm.
• Voor meubels: als afwerking of als grondlaag voor boenwas.
• Ideaal voor zachte houtsoorten: grenen, vuren, den, kastanje, beuk, douglas, red cedar...
• Verlijmde timmerpanelen.

Technische
kenmerken

Bindmiddel: Alkydhars.
Oplosmiddel: White spirit.
Densiteit (bij +20 °C): 0,8 ± 0,05.
Viscositeit: Vloeibaar.
Vastestofgehalte: 44 ± 1.
Vlampunt: > 60 °C.
Verpakkingen: 1 l – 2,5 l en 20 l.
VOS: 490 g per liter.

Gereedschap

Verfborstel, rol, verfpistool.

Professioneel advies

Bij het aanbrengen van het product altijd eindigen in de richting van de houtnerf.
Voor vloeren met intensief gebruik (sportzaal, winkel, station, luchthaven…): ons contacteren.
Voor exotische houtsoorten (teak, merbau,…) D.1®* gebruiken.

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.

VERZADIGER VOOR HOUT BINNENSHUIS

•	Een laag XYLKOTE aanbrengen met borstel of rol.
• Het product 15 tot 30 minuten laten inwerken.
• De behandeling herhalen tot het hout verzadigd is (op nieuw hout 2 à 3 behandelingen).
• Bij het aanbrengen van het product altijd eindigen in de richting van de houtnerf.
• Niet laten drogen tussen de lagen.
• Altijd het overtollige product afvegen om te vermijden dat er glanzende vlekken ontstaan.
• Ingebruikname na 24 tot 48 uur.
• Boenmachine: 24 u na de volledige behandeling (ondergrond verzadigd), XYLKOTE op het
oppervlak aanbrengen en bewerken met de boenmachine tot XYLKOTE volledig droog is.

Verwerkingsadvies

• Nieuw hout: altijd het oppervlak stofvrij maken en nagaan of het hout goed droog is.
• Verweerd of zwart geworden hout, hout met vlekken: altijd eerst het hout reinigen met
een ontgrijzer type NET-TROL®*.
• Gebeitst, gevernist of geboend hout: oude lagen verwijderen tot op het kale hout door
middel van boenwasverwijderaar, afbijtmiddel of door schuren.

Rendement

8 tot 12 m² per liter.

Onderhoud

Schoonmaken: met water of water en zeep en een spons of uitgewrongen dweil.
Onderhoud: het oppervlak jaarlijks inspecteren. Als Xylkote op bepaalde plaatsen slijtage vertoont, 1 laag aanbrengen en 20 tot 30 minuten laten intrekken. De behandeling indien nodig
herhalen tot het hout verzadigd is. 24 uur laten drogen.

Reiniging
gereedschap

White spirit.

Opslag

Minstens 2 jaar houdbaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.

Veiligheid

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

Datum van uitgifte

05.2015

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.

Verwerking

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

XYLKOTE is een merk van
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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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* Zelfde fabrikant

