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Technisch gegevensblad

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.

Gebruik
Ga bij voorkeur schoonmaken bij droog (ideaal bewolkt) weer om te vermijden dat het
schoonmaakproduct uitdroogt. Voorkom blootstelling aan direct zonlicht of extreme hitte.
Maak het hout schoon om bladeren en algen te verwijderen. Gebruik veel water en maak het hout
door en door nat. Gebruik indien mogelijk een tuinslang.

Houtontgrijzer is gebruiksklaar en moet niet verdund worden.

Voorbereiden

Het hout moet doornat zijn voordat Houtontgrijzer wordt aangebracht.

Gebruik een borstel, rol of verfspuit om Houtontgrijzer in een gelijkmatige, gladde laag aan te brengen
en laat de reiniger inwerken. Boen het hout na circa 15-20 minuten met een stevige borstel. We
adviseren om de WOCA siliconenborstel te gebruiken voor goede resultaten. Spoel Houtontgrijzer af
met veel water en een stevige borstel.

Het hout moet minstens 48 uur drogen voordat WOCA Exterior Wood Oil aangebracht wordt.

Behandelen

Ruw het hout op met een schuurpad met korrel 180-240 om een volledig glad oppervlak te krijgen
voordat de olie wordt aangebracht.

Opmerking

Droogtijden

48 uur bij 15 -20 °CDroogtijden
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

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.

Contact
Technische gegevens

1,02 kg/LDichtheid

<1PH-waarde

3 jaarDuurzaamheid

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

Verwerkingstemperatuur

Circa 8-10 m2/LVerbruik

Transparant, licht witte tintKleuren

Gebruik waterReiniging gereedschap

Vorstvrij en beschermd tegen direct zonlichtBewaren

Bewaar dit product uit de buurt van metaal om corrosie
te voorkomen. 

Gevarenetiket

0,75 L, 2,5 L en 5 LVerpakking

Onderhoud en bijbehorende producten

Borstel, rol of verfspuitGereedschap


