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Houtontgrijzer is een intensief schoonmaakproduct dat hout voor buiten met
een patine nieuw leven inblaast. Dit stroperig product is gebruiksklaar zodat de
reiniger gemakkelijk kan aangebracht worden, zelfs op verticale oppervlakken.
Houtontgrijzer dringt diep in het hout door en verwijdert vul, deklagen en
grijze patina. Voor een optimale bescherming moet het hout na het reinigen
behandeld worden met Exterior Wood Oil.

•
•
•
•
•

Dikke viscositeit
Eenvoudig aan te brengen
Diepe reiniging
Druipt niet
Verwijdert vuil, deklagen en grijze patina

Toepassingsgebied
Houtontgrijzer is geschikt voor houten buitenterrassen, muurbekleding, omheiningen, tuinmeubilair,
enz. Geschikt voor alle houtsoorten.

Gebruik
Voorbereiden

Ga bij voorkeur schoonmaken bij droog (ideaal bewolkt) weer om te vermijden dat het
schoonmaakproduct uitdroogt. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht of extreme hitte. Gebruik veel
water en maak het hout door en door nat. Gebruik indien mogelijk een tuinslang.
Houtontgrijzer is gebruiksklaar en moet niet verdund worden.
Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product
te bewerken.
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Technische gegevens
Samenstelling

Minder dan 5 %: kationogene oppervlakteactieve stoffen.

Dichtheid

1.00-1.10 g/ml.

PH-waarde

pH 1-2

Duurzaamheid

2 jaar

Contact_Label
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Verwerkingstemperatuur +10-25°C, onder ideale omstandigheden bij bewolkt weer
Verbruik

8-10 m²/L

Kleuren

Transparent

Reiniging gereedschap

Gebruik water

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

2.5 L - 5 L

Onderhoud en bijbehorende producten

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.

