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TEAK ONTGRIJZER

Productomschrijving

TEAK ONTGRIJZER geeft het hout weer zijn oorspronkelijke uitstraling.
TEAK ONTGRIJZER is aangeraden voor tuinmeubels, terrassen in exotisch hout waarbij de natuurlijke
schoonheid van het hout opnieuw verschijnt en bewaard wordt.
TEAK ONTGRIJZER is eenvoudig aan te brengen en vergemakkelijkt het hele jaar door het onderhoud van
uw houtwerk.
TEAK ONTGRIJZER ontgrijst het hout. Speciaal voor terrassen en tuinmeubels in exotisch hout
• Krachtontgrijzer voor het hout.
• Doeltreffend en snel actief.

Gebruiksaanwijzing
Toepassing

Platte borstel.
Toepassen bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C en een maximale relatieve vochtigheid van 70 %.

Rendement

Afhankelijk van het type hout.

Verpakking

1 L.

Reiniging van het materiaal

Water.

Advies voor het opslaan

Droog en vorstvrij bewaren. Na gebruik steeds zeer goed afsluiten.

Voorzorgen

De gebruiksaanwijzing volgen. Buiten het bereik van kinderen bewaren. De dampen of nevel niet inademen.
Contact met de huid vermijden. Alleen gebruiken in een goed verluchte ruimte. Wanneer het product wordt
ingeslikt de patiënt niet laten braken: raadpleeg de arts onmiddellijk en toon hem de verpakking van het
etiket. Gevaarlijk. Voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Irriterend voor de ogen. Schadelijk bij contact met
de huid en bij verslikking.

Houdbaarheid

Minimum 2 jaar in ongeopende originele verpakking en bij temperatuur boven 0 °C.

Voorbehandeling van de
ondergrond

Het hout moet zuiver, droog en ontvet zijn.

Systeem

TEAK ONTGRIJZER aanbrengen op het te ontgrijzen oppervlak. 5 à 10 minuten laten inwerken. Overvloedig
spoelen met zuiver water. Nooit in volle zon toepassen. Eens volledig droog, twee lagen TEAK OIL aanbrengen. Als U meubels wil ontgrijzen, opletten voor spatten op blauwe steen en eventueel op het houten terras.

Kenmerken

Actieve stof: oxaalzuur.
PH: ± 2.
Oplosmiddel: water.

Datum van de bijwerking

September 2013.

Durieu Coatings NV/SA
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien
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T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

De hierbij vermelde informatie is louter ter informatie en verbindt de fabrikant tot geen enkele verantwoordelijkheid, vermits de producten niet onder zijn controle worden aangebracht.

Voor teak, bangkirai…

