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Garden

Teakhout-ontgrijzer

Productomschrijving Reinigt zorgvuldig en heft het vergrijzingseffect op door het hout lichter te maken. Bevat 
werkzame stoffen uit citrusvruchten, kokosvetzuren en natuuridentieke oxaalzuren en is 
geschikt voor zowel hard- als zachthoutsoorten.

Toepassingsgebied Tuinmeubels van hard- en zachthout. Ook toe te passen op grijs geworden terrasvlonders etc.

Samenstelling water, oxaalzuren, kokostenside, methylcellulose, sinaasappelolie, 
emulgator op plantaardige basis

Opslag Goed afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren. Koel, maar vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid Ongeopend ten minste 2 jaar houdbaar.

Verpakkingsgrootte 1 liter

Gevarenklasse n.v.t.

Technische gegevens
Verbruik 100 - 125 ml/m2 op gladde oppervlakken. Op zaagruwe houtoppervlakken of 

houtoppervlakken met profiel kan het verbruik hoger zijn.

Verwerking
Verwerking Vóór gebruik kort schudden en met een kwast of doek een dunne laag aanbrengen op het 

houtoppervlak. Niet in direct zonlicht verwerken, omdat de ontgrijzer anders te snel droogt. Bij 
hoge temperaturen het hout indien mogelijk vooraf enigszins vochtig maken.
15 minuten laten inwerken, bij zeer hardnekkige vergrijzing tot één uur. Met een borstel of 
slijpvlies en wat water afnemen. Voor neutralisering en het verwijderen van vuil, grondig nas-
poelen met water en het hout aansluitend 1 tot 2 dagen laten drogen.
Het hout is na deze behandeling enigszins ruw en uitgeloogd. Oppervlakken licht opschuren en 
opnieuw beschermen met producten van Bio Pin, bijvoorbeeld tuinmeubelolie of teakoliespray.

Veiligheidsvoorschrift Goed afgesloten en buiten bereik van kinderen bewaren!
Draag indien mogelijk handschoenen en vermijd contact met de ogen en huid. Delen van de 
huid die in contact zijn gekomen met het product wassen met water en zeep. Bij spatten in 
de ogen onder stromend water spoelen. Bij inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en het 
etiket, dit blad met technische gegevens of het veiligheidsinformatieblad tonen.
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