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EXTERIOR WOOD CLEANER
Effektiv rengøring
overflade

Effektivt og skånsomt rengøringsmiddel.
Fjerner kraftige belægninger af skidt og
snavs. Forlænger træets levetid.

Miljøvenlig

Skader ikke planter, blomster eller græs.
Vandbaseret. VOC-fri.
eco

Nem at anvende

Ideel til manuel rengøring af mindre områder og maskinel rengøring af terrasser.
rengøring

Til forbehandling
behandling

Forbereder overfladen til efterfølgende
behandling. Åbner træets porer, så det efterfølgende produkt kan trænge nemmere
ind i træet.

PRODUKTBESKRIVELSE
Exterior Wood Cleaner er udviklet til grundrengøring af alle former for træoverflader, som fx terrasser, havemøbler, hegn, udhæng, døre og vinduer.
Produktet opløser hurtigt og effektivt snavs, og
sikrer derved en optimal overflade for efterfølgende
behandling.

Produktinformation
Rækkeevne: 100 m2/L
Emballage: 1L - 2,5L

ANVENDELSESOMRÅDE
Til nyt og gammelt træ. Er ideel til overflader som
fx havemøbler, terrasser, hegn, udhæng, vinduesrammer, døre og carporte. Kan også anvendes til
murværk og beton.

ANVENDELSE
Forberedelse
Behandlingen skal udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk
varme. Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet
drivende vådt. Brug gerne en haveslange.

Bemærk
Exterior Wood Cleaner kan også anvendes på murværk og beton.

BEHANDLING

SKYLNING

RENGØRING

1

Bland Exterior Wood Cleaner med vand i blandingsforholdet
1:2 til 1:10, alt efter hvor snavset træet er.

2

Påfør rensen i et jævnt lag med en børste eller sprøjte. Lad
rensen virke i 5 minutter.

3

Skrub på langs af træet med en stiv børste eller kost, indtil
overfladen er ren. Vi anbefaler WOCA silicium børste eller
terrassebørste for det bedste resultat.

4

Skyl overfladen med rigeligt vand og lad træet tørre i 24- 48
timer. Træet skal være helt tørt, inden efterbehandling med
olie, maling eller imprægnering. Ønskes en helt glat overflade kan en eventuel trærejsning fjernes ved at slibe træet
med korn 180-240 inden olieringen.
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SKYLNING

