Technische informatie

Hout – Ontgrijzer Nr. 754
Toepassing:
Tuinmeubels uit hard- en zachthout. Ook toepasbaar op vergrijsde terrashoutsoorten,
enz.
Eigenschappen:
Reinigt betrouwbaar en verwijdert het vergrijzingseffect door het opfrissen van het hout.
Werkt zowel op harde als zachte houtsoorten met de grondstoffen uit citrusvruchten en
kokosvetzuren alsmede natuuridentieke oxaalzuur.
Bestanddelen:
Water, oxaalzuur, kokosolietensie, methylcellulose, citroenolie, plantaardig gebaseerde emulgator
Verwerking:
Voor gebruik kort schudden en met een kwast of doekje dun op het houten oppervlak aanbrengen. Niet in direct zonlicht
gebruiken, aangezien de ontgrijzer snel droogt. Bij hoge temperaturen het hout vooraf iets bevochtigen. De ontgrijzer15
minuten laten inwerken. Bij zeer hardnekkige vergrijzing tot max. een uur. Met borstel of slijpvlies en wat water afwrijven.
Voor neutralisatie en vuilverwijdering grondig met water naspoelen en het hout aansluitend 1 tot 2 dagen laten drogen.
Na deze behandeling is het hout enigszins ruw en uitgeloogd. Oppervlakken licht opruwen en met Ultranatureproducten, zoals bijv. Teak- en Tuinmeubelolie opnieuw beschermen.
Inhoud:
100 - 125 ml / m² op gladde oppervlakken. Zaagruwheid of houten profieloppervlakken kunnen extra verbruik met zich
meebrengen.
Opmerking:
Buiten bereik van kinderen houden en goed afgesloten! Zo nodig beschermingshandschoenen dragen en aanraking met
ogen en huid vermijden. Vervuilde huidgedeeltes met water en zeep wassen, bij spatten in de ogen onder stromend
water spoelen. Bij inslikken direct medisch advies inwinnen en etiket, deze technische informatie of het
veiligheidsinformatieblad tonen.
Opslag/Verwijdering:
Product conform plaatselijke wettelijke bepalingen verwijderen.
Houdbaarheid:
Ongeopend tenminste 2 jaar
Gevarenklasse:
Vervalt
Container:
1L

Al deze aanwijzingen zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis .Dit technische fiche wordt ter
informatie en advies gepubliceerd.
Geen enkel juridisch recht kan hierover reclameren.
In geval van twijfel kunt u zich melden bij de tussen- handelaar, groothandel of fabrikant
Na elke update verliest het vorige fiche zijn geldigheid
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