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Voor het opfrissen van vergrijsd hout zonder schuren 
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Ontgrijzer aanbrengen, laten inwerken en vervolgens goed afborstelen, bijvoorbeeld met 
een wortelborstel en ruim water. U zult versteld staan hoe snel u uitstekende resultaten 
kunt bereiken... 

Toepassingsgebied:  
Tuinmeubelen van hardhout en zachthout. Ook te gebruiken op grijs terrashout e.d. 

Technische eigenschappen:  
Reinigt betrouwbaar en elimineert het vergrijzingseffect door het hout lichter te 
maken. Werkt op hard- en zachthout met de actieve ingrediënten kokosvetzuur en 
oxaalzuur. Het product valt niet onder de Deco Paint richtlijn. 

Ingrediënten:  
Water, oxaalzuur, oppervlakte actieve stoffen van kokosolie, methylcellulose, emulgator op 
plantaardige basis. Het product valt niet onder de Deco Paint richtlijn. 

Ondergrond en voorbereiding:  
Bij hoge temperaturen het hout indien mogelijk vooraf bevochtigen. 

Verwerken:  
Kort schudden voor gebruik en dun aanbrengen op de houten oppervlakken met kwast of 
doek. Niet in direct zonlicht verwerken, anders droogt de ontgrijzer te snel. Bij hoge 
temperaturen het hout zoveel mogelijk voor bevochtigen. Laat 15 minuten inwerken. Bij 
zeer hardnekkige vergrijzing maximaal een uur. Afwrijven met een borstel of schuurvlies en 
een beetje water. Spoel grondig met water om vuil te neutraliseren en te verwijderen en 
laat het hout vervolgens 1 - 2 dagen drogen. Na deze behandeling is het hout wat ruw en 
versleten. Oppervlakken licht schuren en LEINOS producten gebruiken, b.v. B. Teakolie 223 
of Natuurhoutolie 236. 

Containermaten en verbruik:  
100 - 125 ml/m 2 op gladde oppervlakken. Ruw gezaagde of geprofileerde houtoppervlakken 
kunnen extra verbruik veroorzaken. 

* Gemiddelde dekking per laag 

Naar de verbruikscalculator >> 

Opslag en houdbaarheid:  
Bewaar droog en koel, maar vorstvrij. Ongeopend 

minimaal 2 jaar houdbaar. 

Beschikbaarheid:  
Voer het product af volgens de plaatselijke officiële voorschriften. Afvalcode: 07 06 01. 

Verdunners en reinigingsmiddelen:  
Na gebruik afspoelen met water. 

Veiligheidsinstructies:  
Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 
Voorkom lozing in het milieu. 

 

blikr genoeg voor...* 

0,5l 4.5m2 _ 

2,5l 23m2 _ 
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