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6609 
Kleurloos

OPSLAG 
Houdbaarheid is 2 jaar of meer indien de verpakking 
goed is gesloten, vorstvrij en niet te warm (5-35 °C) 
wordt bewaard. Ook vorstvrij transporteren! 

HOUTONTGRIJZER 
POWER GEL
Zeer effectieve reiniging en opfrissing  
voor vergrijsd hout!

PRODUCT OMSCHRIJVING 
Deegachtige speciaalreiniger, ontwikkeld om vergrijsd 
hout buitenshuis te reinigen en op te frissen. 
Houtontgrijzer Power-Gel druipt niet, zodat het - ook  
op vertikale oppervlakken - eenvoudig is aan te  
brengen. Door de dieptewerking van de gel, wordt 
de grijze patina verwijderd en na het olieën wordt de  
warme kleur van het hout hersteld.

GEBRUIK 
Osmo Houtontgrijzer Power-Gel is bijzonder geschikt 
voor houten terrassen, houten gevels, tuinhuisjes en 
soortgelijke oppervlakken. 

INGREDIËNTEN 
Osmo Power Gel Houtontgrijzer bevat biologisch  
afbreekbare oxaalzuur (< 5%). Het product is vrij van 
oplosmiddelen, formaldehyde, chloorverbindingen en 
aminen. Op aanvraag sturen wij een gedetailleerde 
volledige verklaring op. 

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN 
Soortelijk gewicht: 0,99-1,05 g/cm³ 
Viscositeit: > 70s DIN EN ISO 2431/3 mm, stroperig 
Geur: mild / zwak, reukloos na droging 
Vlampunt: niet van toepassing 

VOORBEREIDING 
Verwijder grove vervuiling van het vergrijsde hout  
(bijvoorbeeld met een bezem), dan bevochtigen met 
water. Houtontgrijzer Power-Gel is klaar voor gebruik, 
niet verdunnen. 
Voorafgaand aan de behandeling met Power-Gel moet 
een test op een onopvallende plaats worden gedaan!

Power Gel
 

1 LAAG

10 m²/ 1l

VERWERKING 
De gel in de richting van de houtnerf aanbrengen.  
Na ongeveer 20 minuten met een harde borstel 
schoonmaken, daarna spoelen met veel water. Na  
ongeveer 48 uur droogtijd kan het frisse hout bahn-
deld worden. (Bijvoorbeeld met Osmo Natuurlijke 
Olie-Beits, Terras Olie, Landhuisverf etc.). 
Bij mechanische bewerking op terrassen, is het ge-
bruik van Osmo Terras- en vloerreiniger aanbevolen.

REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN 
Met water en zeep.

DROOGTIJD 
Ca. 24-48 uur (normale omstandigheden, 23°C/50%, 
normale vochtigheid). Lagere temperaturen en / of 
een hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd beïn- 
vloeden. Bij goede ventilatie laten drogen. 

VERBRUIK 
1 liter is voldoende voor ongeveer 10 m² (afhankelijk 
van de vergrijzing). 
Het verbruik van het product hangt grotendeels af 
van de eigenschappen van hout. Alle informatie heeft  
betrekking op gladde en geschaafde / geschuurde 
oppervlakken. Andere oppervlakken kunnen leiden  
tot een ander verbruik.

INSTRUCTIE 
Metalen (bv. beslag) en planten beschermen tegen 
direct contact (bijvoorbeeld moestuin en sierplanten 
afdekken met schildersfolie).
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen  
van medisch advies, de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN 
Productresten en verpakkingen moeten in overeen- 
stemming met de plaatselijke eisen (EU Waste Code 
no. 20 01 29) worden afgevoerd. Alleen volledig  
geleegde verpakkingen recyclen.

KLEUR
6609 Kleurloos

VERPAKKINGSEENHEDEN
0,5 l; 2,5 l

De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan  
de hand van onze kennis, echter zonder enige aan- 
sprakelijkheid.
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