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WOCA Houtontgrijzer A & B is een systeem voor de reiniging van sterk vervuilde en vergrijsde
houten tuinmeubelen. Mos-, algenaanslag en verweerde olieresten worden tot in de diepte
verwijderd. Houtontgrijzer A lost zeer doeltreffend vuil op, terwijl Houtontgrijzer B Houtont-
grijzer A neutraliseert en het hout doet glanzen. Beide producten moeten altijd samen en na
elkaar gebruikt worden. 
Alleen te gebruiken voor meubelen met een roestbestendige metalen coating (b.v. uit roestvrij
staal, messing e.d.). Niet geschikt voor meubelen van eikenhout of verrot hout. De gereinigde
houten oppervlakken vervolgens met WOCA Tuinmeubelolie beschermen.

BENODIGDHEDEN

(fijn schuurpapier of licht schurende pad) water
half-harde borstel of schuurpad emmer
WOCA Houtontgrijzer A en B

VOORBEREIDING

Het product zodanig verwerken dat de overtollige reinigingsoplossing goed kan wegstromen.
Ondergrond uit hout of steen vermijden. Direct zonlicht vermijden. Draag rubber handschoenen.

GA ALS VOLGT TE WERK

1. Het hout met overvloedig veel water grondig nat maken. 
Indien mogelijk een waterslang gebruiken.

2. Houtontgrijzer A met een borstel aanbrengen en schrobben tot alle vuil verwijderd is.
Afhankelijk van de vervuiling onverdund of met water vermengd aan te brengen tot 1:3
voor hardhout, en 1:3 tot 1:5 voor naaldhout.

3. Houtontgrijzer B met een borstel aanbrengen, en nat-in-nat schrobben tot het hout weer
glanst. Afhankelijk van de vervuiling onverdund of met water vermengd aan te brengen 
tot 1:3 voor hardhout, en 1:3 tot 1:5 voor naaldhout.

4. Met overvloedig veel water afspoelen.
5. Volledig laten drogen, uitstekende houtvezels met schuurpapier verwijderen.
6. Eindbehandeling met WOCA Tuinmeubelolie naturel, teak of wit.

PRODUCTINFORMATIE

Samenstelling
Houtontgrijzer A: watergedragen product, bevat natriumhydroxide en tenside.
Houtontgrijzer B: watergedragen product, bevat oxaalzuur, fosforzuur en tenside.
Verbruik: afhankelijk van de verdunning 5–20 m2

Verpakking: 1 liter en 2,5 liter
Opslag: droog, vorstvrij en direct zonlicht vermijden.

WAARSCHUWING
Draag handschoenen en veiligheidsbril om de huid te beschermen. Het product is corrosief.
Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.


