tuin

Huis buiten

Huis binnen

Welkom
in de
wereld
van Xyladecor
Al decennialang staat Xyladecor bekend om zijn betrouwbaarheid
en kwaliteit. Zo ben je er zeker van dat je voor elke toepassing
het beste product vindt, zowel voor tuinhout als voor buitenen binnenhoutwerk. Producten waarbij decoratieve kwaliteit
hand in hand gaat met geavanceerde technologie, en dat
alles met oog op het gebruiksgemak.
Xyladecor heeft immers, net als jij, een passie voor hout.

HOUT OM VAN
TE HOUDEN
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www.xyladecor.be

0800-32.000

Xyladecor telt drie grote productcategorieën: producten voor de TUIN, voor het
houtwerk aan de BUITENKANT VAN HET HUIS en voor het BINNENHOUTWERK.
Elke categorie bevat zowel functionele en technische producten (reinigers,
primers, behandeling tegen schimmels, tegen houtworm, enz.) als afwerkings
producten (beitsen, vernissen en oliën).
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De houtexpertise van Xyladecor
De producten zijn het resultaat van permanent onderzoek en ontwikkeling. Zo heeft
Xyladecor een uniek expertisecentrum opgericht, meer bepaald voor transparante
en dekkende beitsen en voor vernissen. Hun doeltreffendheid en de resultaten die
ermee worden bereikt, worden op ontelbare manieren getest in diverse laboratoria.
Bovendien wordt ook de duurzaamheid van alle producten getest in speciale
proefcentra, meer bepaald in Abelboden (Zwitserland), Totland (Noorwegen),
Sege (Zweden) en Brøndby (Denemarken). Voor ze worden goedgekeurd, worden
de samenstellingen blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, grote
temperatuurschommelingen, intens zonlicht, water, parasieten, enz., om aan te
tonen in welke mate ze hout kunnen beschermen tegen verschillende agressieve
invloeden. Op die manier kan Xyladecor de beste producten aanbieden, in alle
opzichten: technisch, decoratief en praktisch.
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Wat is het verschil tussen
houtbeits, lak, olie en vernis?
Maak de juiste keuze!
Houtbeits
Een houtbeits is een houtbeschermingsproduct dat indringt in het hout en na het drogen een film
vormt. Deze film kan dik (“filmvormende beits”) of dun (“niet-filmvormende beits”) zijn, water
bestendig en/of UV-bestendig. Hoe meer lagen beits je aanbrengt, hoe dikker de film zal worden.
Een houtbeits kan transparant of dekkend zijn:
Transparante beits:
-	 De houttekening en houtstructuur blijven zichtbaar
-	 De houtsoort, absorptie en het aantal lagen beïnvloeden het uiteindelijke kleurresultaat
-	 Hoe lichter de kleur, hoe minder de buitenbestendigheid
Dekkende beits:
-	 De houtstructuur blijft zichtbaar
-	 De kleur van het hout beïnvloedt het kleurresultaat niet

Lak
Wanneer je een lak gebruikt, worden de houtkleur, houtstructuur en tekening volledig bedekt.
Binnen het Xyladecor assortiment zijn geen lakken verkrijgbaar.

Olie
Een olie is een product dat uit zeer minuscule deeltjes bestaat en bedoeld is om in het hout in te
dringen en het hout te voeden. Na het aanbrengen van een olie dien je steeds na te wrijven over
het oppervlak met een pluisvrije doek, zodat alle restjes olie die bovenop het hout achtergebleven
zijn verwijderd worden.

Vernis
Een vernis kan je het beste omschrijven als een volledig transparante of doorzichtige lak. Een
vernis zal een transparante, stevige film vormen op het hout en biedt dus een goede bescher
ming tegen vocht, krassen en vuil.

Primers en houtbehandelingsmiddelen
Nieuw of onbehandeld hout behandel je eerst met een primer of houtverduurzamingsmiddel,
deze producten beschermen tegen weersinvloeden, insecten en/of schimmels. Nadien werk je af
met een beschermende eindlaag. Indien er reeds aantasting is door schimmels of houtwormen,
biedt Xyladecor houtbehandelingsmiddelen aan voor een efficiënte bestrijding.

Barstjes of scheuren in het hout? Een oude beitslaag of verflaag verwijderen met een afbijt
middel? Polyfilla heeft de juiste producten! www.polyfilla.be

TUIN

tuin
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TUIN

voorbereiding
REINIGER - XYLADECOR KRACHTREINIGER VOOR ALLE BUITENHOUT
• Voor grondig onderhoud: verwijdert snel en
grondig vet, vlekken en groene aanslag
• Kan met borstel of verfspuit aangebracht worden
• 2,5l en 5l
• Kleurloos
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REINIGER - XYLADECOR SNELREINIGER VOOR TEAKMEUBELEN
• Voor tussentijds onderhoud: speciaal ontwikkeld
voor het regelmatig reinigen van teakmeubelen
• Voedt het hout en maakt het mooier
• 0,5l (spray)

ontgrijzer - XYLADECOR ONTGRIJZER VOOR ALLE BUITENHOUT
• Snelwerkende gel die de oorspronkelijke kleur
van teakhout herstelt
• 1l en 2,5l
• Kleurloos

primer - XYLADECOR TUINHOUTBESCHERMER *
• Beschermt hout preventief en langdurig tegen
blauwschimmels, houtrot en houtworm
• Ideaal voor nieuw of onbehandeld hout
• Dringt diep in het hout
• 0,75l en 5l
• Kleurloos
*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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TUIN

tuinhuizen
De ideale voorbereiding

krachtREINIGER
p.7
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primer
p.7

TUIN

beschermende eindlaag
XYLADECOR TUINHUIS
• Transparante houtbeits met beschermende werking
• Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen,
schimmel en groenaanslag
• Gemakkelijk aan te brengen en schilfert niet af
• 0,75l en 2,5l
• Verkrijgbaar in diverse kleuren

XYLADECOR TUINHUIS COLOR
• Beschermende dekkende beits voor tuinhuisjes
en tuinhout
• Geeft kleur aan tuinhout, de houtstructuur blijft
zichtbaar
• Kan met borstel of verfspuit aangebracht worden
• 1l en 2,5l
• Verkrijgbaar in diverse kleuren
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XYLADECOR DEKKENDE BEITS TQ - mengmachine
•
•
•
•
•

Universele dekkende beits van top kwaliteit
Waterafstotend en kleurvast
De houtstructuur blijft zichtbaar
1l en 2,5l
Verkrijgbaar in tal van kleuren op de
mengmachine, vraag raad aan je verkoper

Tuinhuisje of blokhut gekocht? Behandel het hout vóór je het monteert. Dan kan je nog gemak
kelijk aan alle hoeken en kanten. Vergeet de binnenkant niet te behandelen voor een optimale
bescherming tegen vocht.
9

TUIN

schuttingen
De ideale voorbereiding

krachtREINIGER
p.7
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primer
p.7

TUIN

beschermende eindlaag
XYLADECOR TUINHOUTBEITS
•
•
•
•

Decoratief houtbeschermingsproduct
Weersbestendig, snelle droging en reukarm
6l
Verkrijgbaar in diverse kleuren

XYLADECOR TUINHOUTBEITS SPRAY
• Decoratief houtbeschermingsproduct, speciaal
voor gebruik met een verfspuit
• Behandel 1m² in minder dan 1 minuut!
• Ideaal voor tuinschermen, tuinhuisjes en ander
tuinhout
• 5l
• Verkrijgbaar in diverse kleuren

XYLADECOR TUINHOUTBEITS WATERPROOF
• Decoratief houtbeschermingsproduct
• Extra weersbestendig
• Bevat 10 x meer wax dan Xyladecor Tuinhoutbeits
• 5l
• Verkrijgbaar in diverse kleuren
WATERAFSTOTEND TEAK
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TUIN

tuinmeubelen
De ideale voorbereiding

krachtREINIGER
p.7
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snelREINIGER
p.7

ontgrijzer
p.7

TUIN

beschermende eindlaag
XYLADECOR TEAKOLIE
• Verrijkt de natuurlijke schoonheid van hout
• Voedt het hout en helpt de natuurlijke kleur van
nieuw hout te bewaren
• Ook geschikt voor tuinmeubelen in andere houtsoorten, zoals eucalyptus
• 0,5l - 1l en 2,5l
• Naturel

XYLADECOR TEAKOLIE SPRAY
• Verrijkt de natuurlijke schoonheid van hout
• Voedt het hout en helpt de natuurlijke kleur van
nieuw hout te bewaren
• Eenvoudige verwerking in een handige spuitbus
• 0,5l (spray)
• Naturel

XYLADECOR TEAKOLIE WATERPROOF
•
•
•
•

Bevat extra wax voor extra waterbestendigheid
Ideale bescherming tegen weersinvloeden
1l
Naturel

WATERAFSTOTEND TEAK

XYLADECOR TUINMEUBELBEITS
•
•
•
•

Verfraait en beschermt alle tuinmeubelen
Vertraagt vergrijzing en voorkomt vervuiling
1l
Verkrijgbaar in diverse kleuren
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TUIN

terrassen
De ideale voorbereiding

krachtREINIGER
p.7
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ontgrijzer
p.7

TUIN

beschermende eindlaag
XYLADECOR BANGKIRAI OLIE
• Voedt terras- en tuinhout in bangkirai en beschermt tegen vergrijzing
• Bewaart het natuurlijke aspect van hout
• Gemakkelijk aan te brengen
• 1l en 2,5l
• Naturel

XYLADECOR BANGKIRAI OLIE SPRAY
• Voedt terras- en tuinhout in bangkirai en beschermt tegen vergrijzing
• Speciaal voor gebruik met een verfspuit: tot 1m²
in minder dan 1 minuut!
• Dringt diep in hout
• 2,5l
• Naturel

XYLADECOR BANGKIRAI ANTISLIP
• Beits met antislip formule, verhoogt de veiligheid
• Voedt en beschermt terras- en tuinhout, vertraagt de vergrijzing
• 2,5l
• Verkrijgbaar in diverse kleuren

Gebruik Xyladecor Bangkirai Antislip om een tuinpad of terras naast een vijver te behandelen.

XYLADECOR TERRASHOUTBEITS
•
•
•
•

Verfraait en beschermt alle terrashout
Vertraagt vergrijzing en voorkomt vervuiling
2,5l
Kleur: bangkirai

De kleur ‘bangkirai’ is ook beschikbaar in Xyladecor Tuinmeubelbeits. Perfect om je terras
en meubelen in harmonie af te werken!
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TUIN

bielzen en palen
De ideale voorbereiding

primer
p.7

beschermende eindlaag
XYLADECOR BIELZEN & PALEN
• Duurzame bescherming van nieuw of behandeld
tuinhout
• Beschermingsproduct voor met carbolineum
behandelde bielzen
• 1l - 2,5l en 6l
• Kleur: donkerbruin
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huis buiten

huis buiten
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huis buiten

voorbereiding
REINIGER - XYLADECOR KRACHTREINIGER VOOR ALLE BUITENHOUT
• Voor grondig onderhoud: verwijdert snel en
grondig vet, vlekken en groene aanslag
• Kan met borstel of verfspuit aangebracht worden
• 2,5l en 5l
• Kleurloos
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ontgrijzer - XYLADECOR ONTGRIJZER VOOR ALLE BUITENHOUT
• Snelwerkende gel die de oorspronkelijke kleur
van teakhout herstelt
• 1l en 2,5l
• Kleurloos

primer - XYLADECOR PRIMER CLEAR *
• Beschermt hout preventief en langdurig tegen
schimmels (houtrot) en houtworm
• Ideaal voor nieuw of onbehandeld hout
• Dringt diep in het hout
• 0,75l - 2,5l en 5l
• Kleurloos
*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

primer - XYLADECOR COMBI *
• Voorkomt en bestrijdt schimmels en houtvretende
insecten
• Dringt diep in hout en heeft een langdurige werking
• Preventieve en curatieve behandeling van hout
• 0,75l - 2,5l - 5l en 25l
• Kleurloos
*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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huis buiten

gevelbetimmeringen
De ideale voorbereiding

PRIMER COMBI
p.18

beschermende eindlaag
XYLADECOR GEVELBETIMMERINGEN
• Mat houtimpregneermiddel
• Ideale bescherming voor dakoversteken,
gevelbetimmeringen, houtbardage, enz.
• Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen,
schimmel en groenaanslag
• Niet-filmvormend
• 2,5l
• Verkrijgbaar in diverse kleuren

• Wil je je gevelbetimmeringen goed beschermen en toch de huidige kleur van het hout
maximaal behouden, gebruik dan Xyladecor Gevelbetimmeringen Naturel in 3 lagen.
• Je wilt je gevelbetimmering optimaal beschermen, maar houdt tegelijk van
het ‘vergrijsde’ effect? Kies dan voor Xyladecor Gevelbetimmeringen in kleur ‘Vergrijsd’.
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huis buiten

ramen & deuren
De ideale voorbereiding

krachtreiniger
p.18
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ontgrijzer
p.18

PRIMER CLEAR
p.18

huis buiten

beschermende eindlaag
XYLADECOR RAMEN & DEUREN
•
•
•
•
•

Filmvormende, transparante houtbeits
Mooie, decoratieve afwerking
Makkelijk aan te brengen dankzij de gelstructuur
0,75l en 2,5l
Verkrijgbaar in diverse kleuren

XYLADECOR RAMEN & DEUREN DEKKENDE BEITS
•
•
•
•
•

Dekkende, gekleurde houtbeits
Kleurt het hout, de houtstructuur blijft zichtbaar
Waterafstotend en kleurvast
0,75l en 2,5l
Verkrijgbaar in diverse kleuren

XYLADECOR RAMEN & DEUREN UV-PLUS
• Extra duurzame transparante beits met speciale
UV-filters
• Sterk waterafstotend
• Makkelijk aan te brengen dankzij de gelstructuur
• 0,75l en 2,5l
• Verkrijgbaar in diverse kleuren

XYLADECOR HOUTBEITS TQ - mengmachine
•
•
•
•
•

Universele transparante houtbeits van top kwaliteit
Accentueert de houttekening
Behoudt de houttekening en houtstructuur
1l en 2,5l
Verkrijgbaar in tal van kleuren op de mengmachine,
vraag raad aan je verkoper

Behandel de buitenkant van je ramen en deuren met minstens 1 laag gepigmenteerd product
(dit zijn alle kleuren behalve kleurloos). De ideale bescherming tegen UV-stralen!
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huis buiten

beschermende eindlaag
XYLADECOR DEKKENDE BEITS TQ - mengmachine
•
•
•
•
•

Universele dekkende beits van top kwaliteit
Waterafstotend en kleurvast
De houtstructuur blijft zichtbaar
1l en 2,5l
Verkrijgbaar in tal van kleuren op de mengmachine,
vraag raad aan je verkoper

houtwerk buiten
beschermende eindlaag

UV

UV
EN

G E L , L’ E A U

ET

RE

T
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RST, WATER
VO

CON

• Zeer geschikt voor houten boten (boven de waterlijn),
deuren, ramen, poorten, tuinmeubelen, luiken,…
• Bestand tegen weersinvloeden, water- en UV-bestendig
• Geeft een strak en glad resultaat. Duurzaam en krasvast
• 0,25l en 0,75l
• Zijdeglans en hoogglans

TEGE
N

XYLADECOR YACHTVERNIS

huis binnen

huis binnen
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huis binnen

voorbereiding
REINIGER - XYLADECOR KRACHTREINIGER VOOR ALLE BINNENHOUT
•
•
•
•
•

24

Ideale voorbereiding alvorens te beitsen of te vernissen
Maakt schuren overbodig
Verwijdert snel en grondig vet en vlekken
0,5l (spray)
Kleurloos

huis binnen

parket
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huis binnen

beschermende eindlaag

BESCHERM
AR

ING

Extra slijtvaste polyurethaan parket vernis
Voor intensief gebruikte houten vloeren en parket
Bestand tegen water en vlekken
0,75l en 2,5l
Zijdeglans, kleurloos

8 JA

XYLADECOR PARKET VERNIS EXTRA PROTECT
•
•
•
•
•
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XYLADECOR PARKET VERNIS DECO - kleurloos
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KRASVAST

RÉS

• Slijt- en krasvast, bestand tegen vlekken en
afwasbaar
• Geeft een mooi natuurlijk eindresultaat en vergeelt niet
• 0,75l en 2,5l
• Extra mat en zijdeglans, kleurloos

AUX G

Voor een extra duurzaam en extra mat resultaat, breng je eerst een laag Xyladecor
Parket Vernis Deco Kleurloos in zijdeglans aan. Nadien werk je af met een laag
Xyladecor Parket Vernis Deco Kleurloos in extra mat.

XYLADECOR PARKET VERNIS DECO - kleuren - mengmachine
•
•
•
•
•
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KRASVAST

RÉS

Eén-potsysteem: gelijktijdig kleuren en vernissen
Slijt- en krasvast, bestand tegen vlekken en afwasbaar
0,75l en 2,5l
Zijdeglans
Verkrijgbaar in diverse kleuren kant-en-klaar
in het winkelrek
• Ook verkrijgbaar op de mengmachine
in tal van kleuren

AUX G

Voor een egaal eindresultaat bij het gebruik van een gekleurde vernis is het aangeraden
om Xyladecor Primer Clear als voorbereiding te gebruiken.
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huis binnen

parket

RAFSTOTEN
ATE

IM

D

• Voedt het hout
• Het natuurlijke matte aspect van het hout blijft
behouden
• Vlekbestendig en waterafstotend, afwasbaar
• 1l en 2,5l
• Naturel en White Wash

W

XYLADECOR PARKET OLIE

PE R M É A BLE

• Xyladecor Parket Olie in White Wash legt een witte sluier op het hout en kleurt
de nerven wit.
• Parket behandeld met Xyladecor Parket Olie hou je langer mooi dankzij Xyladecor Parket
Onderhoud.

onderhoud
XYLADECOR PARKET ONDERHOUD
• Natuurlijke zeep voor het regelmatige onderhoud van geoliede vloeren, te verdunnen in water
• Verwijdert vlekken
• Zorgt ervoor dat geoliede parketvloeren lang
mooi blijven
• Gemakkelijk in gebruik
• 1l
• Kleurloos
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huis binnen

trappen
De ideale voorbereiding

krachtreiniger
p.24

beschermende eindlaag
XYLADECOR TRAP VERNIS ANTISLIP
• Sneldrogende vernis met onzichtbaar antislip
granulaat
• Speciaal voor trappen, verhoogt de veiligheid
• Geeft een natuurlijk eindresultaat en vergeelt niet
• 0,75l
• Zijdeglans, kleurloos
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ANTISLIP
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huis binnen

meubelen
De ideale voorbereiding

krachtreiniger
p.24

beschermende eindlaag
XYLADECOR MEUBEL VERNIS - kleurloos
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KRASVAST

RÉS

• Geschikt voor alle houten ondergronden binnen:
meubelen, binnendeuren, ramen, lambriseringen, ...
• Vlekbestendig en krasvast
• Geeft een natuurlijk resultaat en vergeelt niet
• 0,5l en 1l
• Extra mat en zijdeglans, kleurloos

AUX G
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huis binnen

beschermende eindlaag
XYLADECOR MEUBEL VERNIS - kleuren - mengmachine
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RÉS

• Geschikt voor alle houten ondergronden binnen:
meubelen, binnendeuren, ramen, lambriseringen,...
• Kleurt het hout maar behoudt de houttekening
• Eén-potsysteem: gelijktijdig kleuren en vernissen
• 0,5l en 1l
• Zijdeglans
• Verkrijgbaar in diverse kleuren kant-en-klaar in het
winkelrek
• Ook verkrijgbaar op de mengmachine in tal van kleuren

AUX G

Voor een egaal eindresultaat bij het gebruik van een gekleurde vernis is het aangeraden
om Xyladecor Primer Clear als voorbereiding te gebruiken.

XYLADECOR TEAKOLIE
• Verrijkt de natuurlijke schoonheid van hout
• Vervangt de natuurlijke oliën in verweerd hout
• Ook geschikt voor meubelen in andere
houtsoorten, zoals eucalyptus
• 0,5l - 1l en 2,5l
• Naturel

houtconstructies
beschermende eindlaag
XYLADECOR TIMMERHOUT *
• Beschermt houten constructies zoals dakspanten,
plafondliggers, lattenwerk voor het bevestigen van
platen en panelen,…
• Preventieve en langdurige bescherming tegen
schimmels (houtrot) en houtworm
• 0,75l - 2,5l - 5l en 25l
*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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huis binnen

ramen & deuren
beschermende eindlaag
XYLADECOR RAMEN & DEUREN
•
•
•
•
•

Filmvormende, transparante houtbeits
Mooie, decoratieve afwerking
Makkelijk aan te brengen dankzij de gelstructuur
0,75l en 2,5l
Verkrijgbaar in diverse kleuren

XYLADECOR RAMEN & DEUREN DEKKENDE BEITS
•
•
•
•
•

Dekkende, gekleurde houtbescherming
Kleurt het hout, de houtstructuur blijft zichtbaar
Waterafstotend en kleurvast
0,75l en 2,5l
Verkrijgbaar in diverse kleuren

XYLADECOR HOUTBEITS TQ - mengmachine
•
•
•
•
•

Universele transparante houtbeits van top kwaliteit
Accentueert de houttekening
Behoudt de houttekening en houtstructuur
1l en 2,5l
Verkrijgbaar in tal van kleuren op de
mengmachine, vraag raad aan je verkoper

XYLADECOR DEKKENDE BEITS TQ - mengmachine
•
•
•
•
•

Universele dekkende beits van top kwaliteit
Waterafstotend en kleurvast
De houtstructuur blijft zichtbaar
1l en 2,5l
Verkrijgbaar in tal van kleuren op de
mengmachine, vraag raad aan je verkoper

Nieuwe ramen geef je een duurzame bescherming door eerst Xyladecor Primer Clear
te gebruiken.
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tuin - huis buiten - huis binnen

problemen voorkomen en oplossen
preventieve bescherming
XYLADECOR PRIMER CLEAR *
• Beschermt hout preventief en langdurig tegen
schimmels (houtrot) en houtworm
• Ideaal voor nieuw of onbehandeld hout
• Dringt diep in het hout
• 0,75l - 2,5l en 5l
• Kleurloos
*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

preventieve bescherming en bestrijding
XYLADECOR COMBI *
• Voorkomt en bestrijdt schimmels en houtvretende
insecten
• Dringt diep in het hout en heeft een langdurige
werking
• Preventieve en curatieve behandeling van hout
• 0,75l - 2,5l - 5l en 25l
• Kleurloos
*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

bestrijding
XYLADECOR HOUTWORMVERDELGER *
• Bestrijdt alle soorten houtworm, inclusief huisboktor
• Voorkomt nieuwe aantasting
• Voor alle houtsoorten, oud en nieuw
• 0,25l (spray) - 0,5l - 1l en 5l
• Kleurloos
*Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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TAL VAN KLEUREN OP DE MENGMACHINE
Dankzij de Xyladecor mengmachine zijn de meest diverse tinten
beschikbaar in beits of vernis. Van neutrale houttinten tot zachte
pastels en meer gedurfde kleuren, eindeloze combinaties zijn mogelijk! Vraag raad aan je verkoper.
De volgende producten zijn beschikbaar op de mengmachine:
Dekkend:
- Xyladecor Dekkende Beits TQ: meer info op p. 31
Transparant:
- Xyladecor Parket Vernis Deco: meer info op p. 26
- Xyladecor Meubel Vernis: meer info op p. 29
- Xyladecor Houtbeits TQ: meer info op p. 31

Xyladecor Dekkende Beits TQ is ook verkrijgbaar in RAL kleuren
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het spray systeem
De snelste en eenvoudigste manier om je terras- en tuinhout te beschermen. Behandel met een verfspuit tot 40m2 in 30 minuten. Ideaal voor grote oppervlakken!
Enkel met verfspuit:

Met borstel of verfspuit:

xyladecor
Bangkirai olie spray

xyladecor
Tuinhuis Color

Meer info op p. 15

Meer info op p. 9

xyladecor
Tuinhoutbeits spray

xyladecor
Krachtreiniger voor
alle Buitenhout

Meer info op p. 11
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Meer info op p. 18

legende
Preventief

Terug als nieuw

Vlekbestendig

Preventief & Curatief

Slijtvast

Ademend

Weersbestendig

Emmer en dweil

Grond en eindlaag

Waterafstotend

Krachtreiniger

Antislip

ANTISLIP
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Regendicht & Ademend
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Krasvast

RÉS

Anti-UV
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Anti-UV

AUX G

Tegen vorst, water en UV

Geurarm
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Mengmachine
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Verfspuit

D E P R OT E CT

RST, WATER
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Gemakkelijk in gebruik

TEGE
N
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8 jaar bescherming

UV

Diep indringend
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Op solventbasis
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WATERAFSTOTEND TEAK
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Krasvast

RÉS

Waterafstotend
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KRASVAST

Op waterbasis
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kleurenkaart

Kleurenkaart
tuin
XYLADECOR TUINHOUTBEITS

Lichte eik

Rustieke eik

Dennengroen

XYLADECOR TUINHOUTBEITS SPRAY

Lichte eik

Oogstbruin

Woudgroen

Woudeik

Herfstbruin
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kleurenkaart

TUIN
XYLADECOR TUINHUIS

Kleurloos (2000)

Lichte eik (2020)

Donkere eik (2040)

Mahonie (2060)

Notenhout (2070)

Teak (2050)

Berk (2090)

Groen (2100)

Palissander (2080)

XYLADECOR TUINHUIS COLOR
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Lindegroen

Wilde tijm

Topiary groen

Witte jasmijn

Nevelgrijs

Berkengrijs

Irisblauw

Lavendel

Houtskool

kleurenkaart

XYLADECOR TUINMEUBELBEITS

Opaal wit

Naturel

Teak

XYLADECOR BANGKIRAI ANTISLIP

Bangkirai

Teak

Naturel

huis buiten
Xyladecor Ramen & Deuren

Kleurloos (3000)

Lichte eik (3020)

Donkere eik (3040)

Mahonie (3060)

Notenhout (3070)

Teak (3050)

Palissander (3080)
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kleurenkaart

huis buiten
Xyladecor Ramen & Deuren uv-plus

Kleurloos (4000)

Lichte eik (4020)

Donkere eik (4040)

Mahonie (4060)

Notenhout (4070)

Teak (4050)

Palissander (4080)

XYLADECOR Ramen & Deuren Dekkende Beits
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Krijt

Fijn zand

Schors

Steen

Leem

kleurenkaart
Xyladecor Gevelbetimmeringen

Cérusé

Vergrijsd

Ceder

Naturel

Kleurloos

huis binnen
XYLADECOR Parket Vernis Deco

Witgrijs

Schaduwgrijs

Taupe

XYLADECOR Meubel Vernis

Wit

Beigegrijs

Antraciet

Zwart

Schaduwgrijs

MENGMACHINE

Meer kleuren? Ontdek de Xyladecor
mengmachine collectie in je winkel.
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MEER TIPS OF ADVIES NODIG?

Scan de QR-code voor video’s en handige
stappenplannen.
Bel naar het GRATIS nummer 0800-32.000
Of surf naar www.xyladecor.be

Omwille van het drukproces kunnen de afgebeelde
kleuren afwijken van de werkelijke kleuren.
© 2014 – 2015, Akzo nobel coatings international b.V. Deze brochure is 
eigendom van akzo nobel coatings international b.V. Gebruik ervan is 
alleen toegestaan ter specificatie en verkrijging van producten die 
door akzo nobel coatings international b.V. Of dochterondernemingen daarvan vervaardigd en/of geleverd worden, en op voorwaarde 
dat deze bij eerste verzoek aan akzo nobel coatings international b.V.
Geretourneerd wordt.

V.U.: Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Laura Switten, G. Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde
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