
PRODUCTBESCHRIJVING

WoodGuard® Revitalizer elimineert de houtcellen die 
geoxideerd zijn door de tijd en door slechte weers-
omstandigheden, en blaast het hout tegelijkertijd 
nieuw leven in.
Het indringende vermogen zorgt voor een snelle actie 
waarmee vergrijzing en vuil worden geëlimineerd 
zonder daarbij het hout te ontkleuren. 
WoodGuard® Revitalizer bevat geen petroleumoplos-
middel of chloorderivaten. Het zuurbestanddeel van 
dit product is in vele planten aanwezig (bonen, spina-
zie, cacao…), en eveneens in wijn.
WoodGuard® Revitalizer kan op droog of enigszins 
vochtig hout zonder verfvlekken worden aangebracht.

GEBRUIK

Bruikbaar op houtwerk buiten: houten voorwerpen, 
tuinmeubelen, luiken, coatings, terrassen, lattenvloe-
ren, timmerwerk, scheepsdekken, barrières, tuin-
schuurtjes, omheiningen, houten schuttingen, enz.

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

• Product in waterige fase op basis van oxaal-
zuur.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

• Niet-ontvlambaar.
• Makkelijk en snel in gebruik.
• Gebruiksklaar.
• Bruikbaar op alle soorten hout en coatings.
• Product in waterige fase.
• Geen petroleumoplosmiddel.
• Blaast het door het weer vergrijsde hout weer 

nieuw leven in.
• Efficiënt in 15 minuten.

VERPAKKING

Verpakkingen van 2 en 5 liter.

TECHNISCHE INFORMATIE

Fysieke staat bij 20 °C      : Viskeuze vloeistof
Kleur         : Kleurloos
Geur         : Licht
pH         : 2 ± 0,5
Kookpunt [°C]       : 100°C
Dichtheid        : 1,04 ± 0,015
Wateroplosbaarheid [vol/vol]    : Totaal
Vlampunt [°C]       : Niet van toepassing
VOS         : < 50 g/l*

 MAAKT VERGRIJSD HOUT WEER ALS 
NIEUW

 TAST HET HOUT NIET AAN

 EENVOUDIGE EN SNELLE 
TOEPASSING

 BUITEN

HOUT ONTGRIJZER

Productcode: 5170
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* Berekend op basis van de substantiedata.



GEBRUIKSAANWIJZING 

• Het product in zijn zuivere vorm gebruiken: niet ver-
dunnen.

• Goed schudden voor gebruik en het product eerst 
uittesten.

• Het product ruim aanbrengen op het te behandelen 
oppervlak.

• Altijd van boven naar beneden aanbrengen.
• Werk, bij het aanbrengen op een meubel, voorwerp 

of schrijnwerk…, per klein oppervlak.
• 10 tot 15 minuten laten intrekken, vervolgens zorg-

vuldig met water spoelen: voor het behoud van late-
re afwerkingen is het heel belangrijk om het product 
volledig te verwijderen. 

• Een mechanische actie zoals poetsen, met behulp van 
een nylon borstel, kan in sommige gevallen noodza-
kelijk zijn om de reiniging te vervolmaken.

• Breng, indien nodig, het product onder dezelfde om-
standigheden opnieuw aan.

• Goed laten drogen en een preventieve behande-
ling aanbrengen met een van de producten uit het 
WoodGuard® of WoodGuard® Color.

GEREEDSCHAP

• Aanbrengen met een kwast. 

VERBRUIK

Het verbruik varieert afhankelijk van de vervuiling van het 
hout. 
De volgende waarden zijn ter informatie:

5 tot 8 m²/liter

REINIGEN VAN GEREEDSCHAP
 

• Maak het gebruikte gereedschap en de gebruikte 
apparatuur onmiddellijk na gebruik schoon met wa-
ter.

BEWAARADVIES

• Bewaren op een droge plaats bij een temperatuur 
tussen 5°C en 30°C

• Houdbaarheid: 24 maanden vanaf de productieda-
tum, in originele ongeopende verpakking.

ADVIES

• Breng het product niet aan tijdens regenachtig weer 
of bij hoge temperaturen buiten. De temperatuur 
van de lucht en de ondergronden moet tussen 5°C 
en 30°C liggen.

• Niet verdunnen of vermengen met een ander pro-
duct.

• WoodGuard® Revitalizer is een bijtend product, en 
daarvoor wordt het dragen van handschoenen, be-
schermende bril en kleding aangeraden. 

• De vegetatie beschermen.
• Groene aanslag op geautoclaveerd hout kan niet 

metWoodGuard® Revitalizer worden verwijderd.
• Alvorens een beschermingsmiddel aan te brengen, 

dient het hout goed afgespoeld te worden.
• Bij poetsen of gebruik van een hogedrukreiniger 

voor het spoelen, altijd de richting van de houtnerf 
volgen om te vermijden dat de houtvezels naar bo-
ven gaan staan.

• Het is verstandig om de elementen die gereinigd 
moeten worden op bijvoorbeeld plasticfolie te leg-
gen, om te vermijden dat de onderliggende onder-
grond wordt bevlekt.

• WoodGuard® Revitalizer reinigt ook perfect PVC 
elementen.

• Als er na het drogen witte kristallen verschijnen, 
spoel dan opnieuw af. 

GEZONDHEID/ VEILIGHEID

• Voor bescherming van de ademhaling: Bij normaal 
gebruik van het product en voldoende ventilatie is er 
geen ademhalingsbescherming nodig.

• Voor bescherming van de handen: Draag chemica-
liënbestendige handschoenen (neopreen, PVC...).

• Voor bescherming van de huid: Draag beschermende 
kleding met lange mouwen.

• Voor bescherming van de ogen: Draag een bescher-
mende bril.

• Bij inslikken van het product: Niet proberen te bra-
ken. Raadpleeg een arts of specialist.
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

GUARD INDUSTRIE
7 rue Gutenberg • 93100 MONTREUIL • FRANKRIJK 
Tel.: +33 (0)1.55.86.17.60 • Fax: +33 (0)1.48.58.16.89
E-mail: info@guardindustrie.com 
www.guardindustrie.com • www.woodguard.fr

Belangrijk: De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring 
met het product. Guard Industrie garandeert de kwaliteit van haar producten, 
maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen door de 
gebruiker van instructies en advies meegeleverd met de producten, waaronder, 
maar niet beperkt tot, verkeerd gebruik van producten, indien een product niet 
door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereed-
schap dat niet bestemd is voor de producten van Guard Industrie of bij slechte 
weersomstandigheden. Voor meer informatie zie ons veiligheidsdocument met 
technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische 
documenten, ga naar www.guardindustrie.com 
Laatste update: 23/03/2018
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