Houtontgrijzer Beschrijving

Houtontgrijzer
Diepwerkend reinigingsconcentraat voor het opfrissen van verweerde
en vergrijsde houtoppervlakken voor buitengebruik.
-

Op waterbasis;
Makkelijk in gebruik;
Voor ca. 20 – 30 m2;
Voor gebruik goed roeren!

Werking
Diepwerkend reinigingsconcentraat voor het opfrissen van verweerde en vergrijsde
houtoppervlakken voor buitengebruik. De natuurlijke houtkleur van verweerde houtsoorten wordt
weer zichtbaar.
Toepassingsgebied
Voor alle soorten zacht- en hardhout voor buitengebruik, bijvoorbeeld Terrasplanken en vergrijsde
tuinmeubelen. Ideale basisreiniging voor verweerd hout waarna het hout weer geolied kan worden.
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Eigenschappen
Makkelijk in gebruik, geurloos, met water verdunbaar, goede reiniging- en ontgrijzende werking door
het aandeel oxaalzuur, bleekt zelfs metaaloxidevlekken op hout.
Verbruik
Ca. 50-150 ml per m2 afhankelijk van een eventuele verdunning met water en de
verontreiniginggraad. Bij hout met een sterk absorptievermogen zal de behandeling herhaald
moeten worden.
Droging
De met de Houtontgrijzer behandelde en met water afgespoelde oppervlakken minimaal 12 uur laten
drogen (bij een normtemperatuur van 23°C, 50 % relatieve luchtvochtigheid naar DIN 50.014). Een
verdere behandeling met oppervlakteproducten kan op zijn vroegst de volgende dag geschieden.
Ongunstige weersinvloeden (hoge luchtvochtigheid, lage temperaturen) kunnen de droging
aantoonbaar vertragen.
Aanbrengen
Met een (schuur)borstel of schrobber aanbrengen.
Voorbereiding
De te behandelen oppervlakken van het grootste vuil ontdoen. De oppervlakken van te voren
bevochtigen.
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Gebruik
De Houtontgrijzer onverdund (tot maximaal 1:3 met water verdunt) op het bevochtigde hout
aanbrengen en met een (schuur)borstel of schrobber langs de houtnerf aanbrengen. Ca. 10 minuten
laten inwerken. Niet laten opdrogen! Aansluitend het oppervlak met (schuur)borstel, schrobber of
vezeldoek met ruim water afspoelen en indien nodig naspoelen. Deze procedure herhalen totdat de
opgefriste, natuurlijke houtkleur weer tevoorschijn komt.
Na droging van het oppervlakte raden wij aan het oppervlakte na te bewerken met een houtolie om
een aansprekend en tegen weersinvloeden bestand oppervlak te bereiken. Wij adviseren u voor
gebruik de ontgrijzer op een klein stukje hout uit te proberen.

Dichtheid
Ca. 1,02 g/cm3

Reiniging van gebruikte materialen
Meteen na gebruik reinigen met water en afwasmiddel.

Gebruiks- en veiligheidsaanwijzing
Verkeerd gebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Planten welke in de nabijheid
staan van de te behandelen oppervlakken terugbinden of afdekken. Materialen welke gevoelig zijn
voor aanraking met zuren afdekken of uit het verwerkingsgebied wegzetten. Oog- en huidcontact
vermijden. Gepaste beschermende kleding, bijvoorbeeld handschoenen en veiligheidsbril dragen.
Tijdens de verwerking niet eten, drinken of roken. Bij eten, drinken en diervoeder uit de buurt
houden. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Alleen in de originele verpakking
bewaren! De verpakking na gebruik goed sluiten.
Niet bij temperaturen onder + 5°C of boven + 30°C bewaren en gebruiken.
Reinigingsafval en verpakkingen met resten volgens de voorschriften verwijderen (depot voor klein
chemisch afval). Lege en drupvrije verpakkingen kunt u ter recycling aanbieden.
EAK / AVV 200129
Geen gevaarlijk vrachtgoed volgens RID/ADR. Is niet onderhevig aan de VOC-Richtlijnen.
Vraag het technische informatieblad aan.

