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Outdoor Woodcleaner
Intensieve reiniger op basis van oxaalzuur om
verweerd hout zijn oorspronkelijke kleur terug te
geven

Gebruiksaanwijzing

Toepassing: hardhout dat door
langdurige blootstelling aan het weer
vergrijst, kan met DevoNatural Outdoor
Woodcleaner worden opgeknapt. Het
hardhout krijgt zijn oorspronkelijke kleur
terug. Ideaal voor de jaarlijkse reiniging
van hardhouten terrasvloeren,
tuinmeubelen, enz.

 Brengt uw hardhouten terrasvloeren,
tuinmeubelen, enz. terug tot leven.
Haalt de vergrijzing uit het hout;

 Sterke werking, op basis van
oxaalzuur.

Voorbereiding ondergrond: de ondergrond moet droog en vrij van stof en grofvuil zijn. Bij extreme
vergrijzing het hout steeds eerst licht opschuren.

Voorbereiding product: goed schudden voor gebruik. Meng voor normaal gebruik 0,5 L DevoNatural
Outdoor Woodcleaner met 10 L water. Voor zware vergrijzing meng 1 L DevoNatural Outdoor
Woodcleaner op 10 L water. Niet onverdund gebruiken!

Aanbrengen: het mengsel aanbrengen en het voorwerp met een schuurspons of een schrobber
bewerken. Grote oppervlakten eventueel bewerken met rotatieve machine. Product steeds goed
inwrijven/schrobben en afspoelen met zuiver, helder water. Indien nodig de behandeling herhalen.
Laat het hout volledig uitdrogen alvorens opnieuw te behandelen. Zo nodig omliggende en
onderliggende oppervlakken afdekken!

Droogtijd: 8 – 24u, afhankelijk van de densiteit van het hout, gebruikte hoeveelheid product,
behandelingsduur, e.a. externe factoren.

Afwerking: afwerking kan na volledige droging (min. 24 uren) met DevoNatural High Solid Oil.

Verwerkingstemperatuur: niet verwerken bij temperaturen onder de 5°C.

Verbruik: voor vloeren: 20 – 50 m²/L, afhankelijk van de vervuilingsgraad.

Reiniging gereedschap: water.

Houdbaarheid: in goed gesloten verpakking minimaal 2 jaar. Vorstvrij bewaren.

Afval: onbruikbare restanten beschouwen als chemisch afval en opruimen volgens de plaatselijke
overheidsvoorschriften.

Opgelet: gebruik steeds geschikte handschoenen.
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Outdoor Woodcleaner
Technische eigenschappen

Beschrijving (type): Intensieve houtreiniger voor renovatie van vergrijsd en verweerd hardhout

Basis: Bevat oxaalzuur.

Karakteristieke eigenschappen: Lage pH, waterdun.

Verwerking:

Ondergrond: Moet schoon, droog en vetvrij zijn. Bij extreme vergrijzing het hout eerst licht opschuren.

Materiaaltemperatuur: 10 - 25°C.

Luchtvochtigheid: 40 – 70%

Materiaalvochtigheid: N.v.t.

Voorbereiding product: Goed schudden voor gebruik en 1/10 tot 1/20 verdunnen met water.

Potlife: N.v.t.

Te verwerken door middel van: Schuursponsje of schrobmachine.

Te verdunnen/te reinigen met: Water.

Verbruik/uitstrijkvermogen: Voor vloeren : 20 – 50 m²/L afhankelijk van de vervuilingsgraad.

Laagdikte: N.v.t.

Afwerking: Na ca 8 uur met DevoNatural High Solid Oil.

Fysische en chemische eigenschappen:

Kleur(en): Kleurloos.

Reuk : Reukloos.

Consistentie: Vloeibaar.

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°: 30 – 45 sec methode: DIN53211

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1,00 – 1,01 kg/L methode: DIN 53217

Vaste stoffen in gewicht: 9% methode: berekend

VOC-gehalte: 0% methode: berekend

Droging bij 20°C/65% RV: 8 – 24u, afhankelijk van de densiteit van het hout, gebruikte hoeveelheid product, behandelingsduur, e.a.
externe factoren.

Volledige uitharding: N.v.t.

Glans (H.60°): N.v.t.

pH 20°C: 0,7

Oplosbaar in water 20°C: Ja

Dampspanning/20°C, mBar:

Vlampunt: N.v.t.

Zelfontbranding bij: N.v.t.

Afschuifsterkte: N.v.t.

Houdbaarheid: Vorstvrij bewaren. Minimaal 24 maanden in gesloten verpakking.

Veiligheid: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter

beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Ecologische informatie:

Biologisch afbreekbaar: Ja

Verwijdering: Afval verwerken volgens plaatselijke overheidsinstructies.

Levering/vervoer:

Verpakking(en): 1 L
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