
TOEPASSINGEN Voor het reinigen en het verwijderen van vuil en groenaanslag op onbehandeld
of geolied hout zoals tuinmeubelen, terrassen, tuinhuizen, schuttingen,
carports,...
Kan ook gebruikt worden voor het reinigen van baksteen, klinkers en
betontegels.

EIGENSCHAPPEN Geeft het hout zijn natuurlijk uitzicht terug.
Verwijderd hardnekkig vuil en groenaanslag.

SAMENSTELLING OPLOSMIDDEL water
ACTIEVE STOF niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

GEBRUIK VOORBEREIDING

Het hout goed doordrenken met water, bij voorkeur met behulp van een
waterslang.

VERWERKING

Het aangelengde product aanbrengen met een brede kwast of vernevelaar.
Schrob het natte, verzadigde oppervlak met een halfharde nylon borstel, in
de lengterichting van het hout, tot de vervuiling is verdwenen.
Indien nodig de bewerking herhalen tot alle vervuiling verdwenen is
Onmiddellijk ruim spoelen met water, bij voorkeur met een tuinslang.
Na droging kan afgewerkt worden met WOCA EXTERIOR OIL of
TUINOLIE.
Raadpleeg de technische nota's van de voorgeschreven producten.

VERDUNNING

Afhankelijk van de vervuiling onverdund of met water vermengd aan te
brengen in een verhouding van 1 op 2.

VERBRUIK

6 à 10 m² / l.
DROOGTIJDEN

Voor afwerking moet het hout voldoende uitgedroogd zijn.
REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water.

KENMERKEN DENSITEIT 1.01 kg/l
VLAMPUNT niet van toepassing

KLEUREN Kleurloos.

WOCA EXTERIOR CLEANER
REINIGINGSMIDDEL VOOR HOUT BUITEN.

Datum laatste wijziging: 2011-05-06

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven.Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het
product zelf; de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid.Wij behouden het
recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te
passen zonder voorafgaand bericht.Vraag bij onze adviesdienst of er geen recentere technische nota
beschikbaar is (+32 (0) 56738210).
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VERPAKKINGEN STANDAARD 1 l - 2,5 l

BEWAARTIJD In ongeopende en originele verpakking is WOCA EXTERIOR CLEANER
minimum 5 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMAATREGELEN
EN
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk en overvloedig met water spoelen.
Gebruik een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen.
Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.
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