1

PREPARE

2

TREAT

3

MAINTAIN

EXTERIOR DEEP CLEANER
Til patineret træ

Rengør og genopfrisker patinerede udendørs
træoverflader, fx havemøbler og terrasser.
udendørs

Nem at påføre

Den færdigblandede rens kan påføres med
pensel, rulle eller sprøjte.
påføring

Intensiv rengøring
skrub

Trænger dybt ind i træet og fjerner snavs,
overfladebehandlinger og grå patina. Kan
skrubbes med en stiv skurebørste eller WOCA
Siliciumbørste.

PRODUKTBESKRIVELSE
Exterior Deep Cleaner er en intensiv rens som genopfrisker patineret udendørstræ. Det er et færdigopblandet
tyktflydende produkt, som er nem at påføre selv på
lodrette overflader. Exterior Deep Cleaner trænger ind i
træet og fjerner snavs, belægninger og grå patina. Efter

Produktinformation
Rækkeevne: 8-10 m2/L
Emballage: 0,75 L, 2,5 L og 5 L

behandling bør træet behandles med WOCA Exterior
Wood Oil for at give træet den optimale beskyttelse.
ANVENDELSESOMRÅDE
Velegnet til udendørs træterrasser, vægbeklædning,
hegn, havemøbler o.l. Ideel til alle træsorter.

ANVENDELSE
Forberedelse
Behandling skal udføres i tørvejr, og gerne i gråvejr, da rensen ikke må
tørre ind. Undgå direkte sollys og stærk varme.
Bemærk
Exterior Deep Cleaner er færdigblandet og skal ikke fortyndes.

BEHANDLING

SKYLNING

PÅFØRING

1

Træet gøres drivende vådt med rigeligt vand. Brug om muligt en
haveslange.

2

Påfør Exterior Deep Cleaner i et jævnt lag med en pensel eller
sprøjte i et ensartet lag og lad rensen virke.

3

Efter ca. 15-20 minutter skrubbes træet med en stiv børste eller
kost. Vi anbefaler at man bruger WOCA Siliciumkarbid Børste for
det bedste resultat.

4

Exterior Deep Cleaner skylles af med rigeligt vand og træet
skal tørre i minimum 48 timer inden WOCA Exterior Wood Oil
påføres. Træet skal være helt tørt.
Ønskes en helt glat overflade kan en eventuelt trærejsning fjernes ved at slibe træet inden olieringen med korn 180-240.

SKYLNING
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RENGØRING

