
Toepassingsgebied

Voor nieuw en oud hout. Ideaal voor oppervlakken zoals tuinmeubelen, terrassen, hekken, luifels, 
kozijnen, deuren en carports. Kan ook op metselwerk en beton worden gebruikt.

Gebruik

Voorbereiden Breng het product alleen bij droge weersomstandigheden aan. Voorkom blootstelling aan direct 
zonlicht of extreme hitte. Verwijder alle bladeren, takken, enz. Laat het hout weken met water. Gebruik 
indien mogelijk een tuinslang.

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product 
te bewerken.

Behandelen Meng Exterior Wood Cleaner met water, in een verhouding van 1:2 - 1:10, afhankelijk van hoe vuil het 
hout is. Breng de reiniger aan in een gelijkmatige laag, met behulp van een borstel of sproeier. Laat 
de reiniger 5 minuten inwerken. Schrob in de lengte van de houtnerf met een borstel met stijve haren 
totdat het oppervlak schoon is. Voor de beste resultaten raden we de siliconenborstel of terrasborstel 
van WOCA aan. Herhaal indien nodig. Spoel het oppervlak af met veel water en laat het hout minstens 
24 uur drogen.

Opmerking Exterior Wood Cleaner kan ook op metselwerk en beton worden gebruikt.

Droogtijden

Droogtijden 24-48 uur bij 20°C

Exterior Wood Cleaner

Reinigt en ontvet buitenhout

Exterior Wood Cleaner werd ontwikkeld voor het grondig reinigen van 
alle soorten houten oppervlakken, zoals terrassen, tuinmeubelen, hekken, 
luifels, deuren en ramen. Het product lost snel en efficiënt vuil op, waardoor 
een optimaal oppervlak wordt gegarandeerd voor de daaropvolgende 
behandeling.

Effectieve verwijdering van vuil en vet•	
Bereidt het oppervlak voor daaropvolgende behandeling•	
Gemakkelijk te gebruiken•	
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Contact_Label

De vermelde informatie is 
gebaseerd op uitgebreide 
laboratoriumtesten en in de 
praktijk opgedane ervaringen. 
Aangezien WOCA veelal 
geen invloed heeft op de 
omstandigheden waarin het 
product wordt gebruikt, kunnen 
we enkel de kwaliteit van het 
product in kwestie garanderen. 
WOCA Denmark A/S is niet 
aansprakelijk voor een onjuist 
gebruik en/of verwerking van het 
product. Aangezien de resultaten 
afhangen van de constructie, 
de aard van het oppervlak, de 
voorbehandeling, temperatuur, 
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan 
onderhavig product in principe 
worden aangemerkt als een 
tussenproduct. WOCA Denmark 
A/S behoudt zich het recht 
voor om het product evenals 
de verstrekte informatie zonder 
voorafgaande kennisgeving 
te wijzigen. Onderhavig label/ 
productbeschrijving vervangt alle 
voorgaande versies.
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Technische gegevens

Samenstelling Minder dan 5 %: kationogene oppervlakteactieve stoffen, 
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

Dichtheid 1.10-1.20 g/ml.

PH-waarde pH 10-11

Duurzaamheid 3 jaar

Verwerkingstemperatuur +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Verbruik 100 m²/L

Mengverhouding 1:2 - 1:10, afhankelijk van hoe vuil het hout is.

Bewaren +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet 
blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar 
vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking 1 L - 2.5 L

Onderhoud en bijbehorende producten

Gerelateerde producten Exterior Wood Oil, #6179XX
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