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HOUTTERRASREINIGER
Verwijdert gemakkelijk vuil!

PRODUCTBESCHRIJVING
Zeer effectief concentraat voor reiniging van onbehan-
deld of geolied hout. Snel en gemakkelijk te gebruiken.

GEBRUIK 
Osmo Houtterrasreiniger is zeer geschikt voor de  
reiniging van alle houten vloeren buitenshuis, maar 
ook voor schuttingen, palen en tuinmeubels van hout. 

INGREDIËNTEN 
Op basis van natuurlijke plantaardige oliën; 5 -15% 
plantaardige zepen (anionische oppervlakteactie-
ve stoffen); < 5% niet-ionische oppervlakte-actieve  
stoffen; Verzorgingscomponenten, aanpassings- 
middelen. Op verzoek ontvangt u een gedetailleerde 
volledige verklaring.

 

1 LAAG

30-100 m²/ 1l

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN 
Soortelijk gewicht: 1,01-1,03 g / cm3 

Geur: zwak / mild, geurloos na drogen 
pH bij 20 ° C: 10,9

8025 
Kleurloos

HOUDBAARHEID 
Voor een houdbaarheid van 5 jaar of ouder, houd goed 
gesloten, vorstvrij, droog en niet te warm (5-35 ° C). 
Let ook op de vorstvrijheid tijdens transport!

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK 
Verwijder los vuil van het oppervlak met een stevige 
bezem / handborstel.

TOEPASSINGSMETHODEN 
Voeg Osmo Terrasreiniger toe aan het water om te 
dweilen (1:25 tot max. 1:1). Maak het hout langs de 
houtnerf schoon met Osmo Terras Borstel. 
Voor een machinetoepassing raden we aan om  
Osmo-terras- en vloerreinigingsmachine te gebruiken.
Na het reinigen, spoelen met schoon water.

DE GEREEDSCHAPPEN SCHOONMAKEN 
Met water en zeep.

VERBRUIK 
1 liter is ongeveer voldoende voor 30-100 m² met één 
toepassing (afhankelijk van het vervuilingsniveau).

OPMERKING 
Vermijd direct contact met sier- en boerderijplanten. 
Om reeds gearceerde gebieden te verversen / behan-
delen, raden we aan Osmo Power Gel houtontgrijzer 
te gebruiken. Nadat het oppervlak is opgedroogd,  
raden we aan een gepigmenteerde Osmo-terrasolie te 
gebruiken (bijv. Bangkirai-olie of Lariksolie).

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN 
Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen  
van medisch advies, de verpakking of het etiket ter 
beschikking houden. 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

AFVOEREN 
Voer productresten en verpakking af in overeen- 
stemming met de plaatselijke voorschriften (EU-afval-
code 07 06 01). Recycle alleen volledig lege blikken 
voor recycling.

KLEURTOON
8025 Kleurloos

INHOUDSMATEN
1 L; 5 L
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De bovengenoemde informatie wordt verstrekt aan 
de hand van onze kennis, echter zonder enige aan- 
sprakelijkheid.


