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Voor de reiniging van houten terrassen, vlonders, tuinmeubilair,
gevelbekleding, schuttingen, deuren, carports etc.. Het verwijdert mos, groene
aanslag en remt nieuwe aangroei.

•
•
•
•
•

Effectieve verwijdering van vuil en vet
Bereidt het oppervlak voor daaropvolgende behandeling
Milieuvriendelijk en gemakkelijk te gebruiken
Not harmful to vegetation
Environmentally friendly and easy to use

Toepassingsgebied
Voor de reiniging van houten terrassen, tuinmeubilair,
gevelbekleding, schuttingen, deuren, carports, etc..

Gebruik
Voorbereiden

Verwijder losliggend vuil zoals bladeren, takken, enz. Maak het hout kletsnat met water. Gebruik zo
mogelijk een tuinslang.

Behandelen

Meng Exterior Cleaner met water in een verhouding van 1:2 - 1:10 en breng de oplossing aan met een
harde nylon borstel of pompspray. Bij extreme vervuiling mag Exterior Cleaner onverdund gebruikt
worden. Schrob het hout met de nylon borstel in de lengterichting tot het schoon lijkt. Herhaal de
behandeling indien nodig. Onmiddellijk na het reinigen het oppervlak grondig naspoelen met water.
Exterior Cleaner kan ook op metselwerk en beton worden gebruikt.

Opmerking

Laat het hout ongeveer 24 uur drogen. Het hout moet volledig droog zijn voor een aansluitende
oliebehandeling. Verwijder opstaande houtvezels met schuurpapier.

Droogtijden
Droogtijden

24-48 uur
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Technische gegevens
Basis

Oppervlakteactieve stoffen

Dichtheid

1-1,1 g/ml

PH-waarde

11

Houdbaarheid

3 jaar

Verwerkingstemperatuur + 15-30° C
Verbruik

10-50m²/L afhankelijk van de verdunning

Mengverhouding

1:2 - 1:10, afhankelijk van hoe vuil het hout is.

Bewaren

+ 10-30 °C Buiten het bereik van kinderen houden. Niet
blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij
bewaren.

Verpakking

1 L - 2.5 L

Onderhoud en bijbehorende producten
Gerelateerde producten Exterior Oil, artikelnr. 6179XX
Gereedschap

Borstel of sproeier
Terrasborstel, artikelnr. 88055
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Contact
WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl
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.

