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DEMIDEKK TERRASSFIX 

 
OMSCHRIJVING Reinigingsmiddel voor houten meubels, terrasvloeren en vlonders.  

 

TOEPASSING DEMIDEKK TERRASSFIX is een uitermate effectief middel dat uw terras of  

tuinmeubels weer tot leven brengt. Het is een 3 in 1 middel dat zorgt voor  

verwijdering van vuil, reiniging en het bleken van uw terras of meubels. 

VOORNAAMSTE 

KENMERKEN 

� Reinigt vervuilde houten oppervlakken 

� Ontkleurd vergrijste oppervlakken 

� Bleekt houten oppervlakken 

VERPAKKING   5 liter 

  

TECHNISCHE 

GEGEVENS 

Soortelijk gewicht 1,08 

 pH waarde ready-mixed 13-14 

 

 

 

 

Droging bij 23°C / 50% RV De droogtijd is altijd afhankelijk van de 

temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en 

aangebrachte laagdikte. Hoge 

luchtvochtigheid en lage temperaturen 

beïnvloeden de droging negatief.   

 

VERWERKING Verbruik 8-10 m2 per liter  

 Applicatie methoden Wassen of borstel 

 Verdunning Niet verdunnen 

 

GEBRUIKS- 

AANWIJZING 

Gebruiksaanwijzing 

Reinigt, verwijdert en lichter hout eerder behandeld met een olie-gekleurd 

druk geïmpregneerd hout. Opmerkingen: Voorkom morsen op ramen, gelakte 

oppervlakken, kunststof details of op onbehandeld aluminium. Bijtend! 

 

Aanwijzingen voor gebruik:  

1) Bevochtig het hout met koud water.  

2) Giet DEMIDEKK TERRASSEFIX in een geschikte emmer of bak voor het 

aanbrengen met roller / kwast. Verdeel het product daarna gelijkmatig over het 

hout en laat het inwerken voor 15-20 minuten.  

3) Zorg dat alles vochtig blijft door het toepassen van meer DEMIDEKK 

TERRASSEFIX indien nodig.  

4) Gebruik en borstel en schrob het hout en verwijder los vuil, schimmel, enz.  

5) Spoel het oppervlak vervolgens goed met schoon water.  

Gebruik een tuinslang en niet een hogedrukreiniger.  

 

VEILIGHEIDS- 

INFORMATIE 

 

� Veiligheidsinformatiebladen zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

� Buiten bereik van kinderen bewaren. 

� Damp en spuitnevel niet inademen. 

� Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 

� Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het 

veiligheidsinformatieblad. 

 

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder 

voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. 

De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten 

geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch 

documentatieblad zijn geldigheid.  


