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IRSA houtontgrijzer
voor het reinigen en opfrissen van hout dat grijs werd door het buiten staan
voor een langdurige intensifiëring van de oorspronkelijke houtkleur

Productbeschrijving
IRSA houtontgrijzer is een vloeibaar reinigingsmiddel dat speciaal ontwikkeld werd voor het opfrissen en reinigen 
van hout dat grijs geworden is door blootstelling aan de weersinvloeden. De natuurlijke kleur van grijs geworden 
hout wordt weer hersteld. De oorspronkelijke warme houtkleur wordt vernieuwd en blijft ook langdurig zichtbaar 
nadat het hout behandeld werd met de gekleurde IRSA –olie voor buitenhout. IRSA (Exotic) Wood Oil of IRSA 
impregneerolie met hars bieden langdurige bescherming en behouden de weer zichtbare originele houtkleur. 

Verwerking
IRSA  houtontgrijzer  wordt  naargelang  de  vergrijzing  puur  of  in  water  verdund  (tot  1:  5)  gebruikt.  Het  te 
behandelen hout moet zuiver, vorstvrij en vochtig zijn. IRSA houtontgrijzer op het natte oppervlak aanbrengen en 
met een stijve borstel in de richting van de houtvezel inborstelen. Na ca. 15 minuten inwerkingstijd worden vuil en 
andere vreemde stoffen met een harde borstel en een niet pluizende opneemdoek en veel water verwijderd. Dit 
wordt herhaald tot de gewenste kleurschakering ontstaat. Laat de IRSA houtontgrijzer niet opdrogen en werk 
ingeval van grotere oppervlakken altijd in deelstukken. Na grondig drogen het weer fris uitziende hout met een 
laag IRSA (Exotic) Woord Oil of IRSA impregneerolie met hars beschermen. 

Verbruik:
Naargelang de vervuiling 1 liter per 10-50m² (voor 1 m² tussen 20-100 ml) aanbrengen. 

Toepassing en beperkingen:
IRSA houtontgrijzer  is  een  hoogst  effectief  product  voor  het  reinigen  en  opfrissen  van  buitenhout   (houten 
vloeren, terrassen, houten schuttingen, enz.) dat door de zon en door de weersomstandigheden grijs geworden 
is.  Direct  contact  met  metaal  (bijv.  metalen beslag)  en planten vermijden (sierplanten en groenten bijv.  met 
schildersfolie afdekken). Grof en los vuil en oude dikke behandelingslagen (bijv. afbijten) verwijderen. Eventuele 
algen- en mosaanslag (groenaanslag) kan eerst verwijderd worden met IRSA Aqua Cleaner 5000. 

Opslag/ verwerkings- en transporttemperatuur
Meerdere jaren houdbaar wanneer de opslagruimte droog is en de bus goed gesloten blijft.
IRSA houtontgrijzer  vorstvrij  en niet  te warm (5 – 35°C) bewaren en transporteren.  IRSA houtontgrijzer  niet 
gebruiken onder 8°C. 

Bestanddelen:
IRSA houtontgrijzer bevat oxaalzuur, niet geïoniseerde tensides en water. 
 
Veiligheidsadvies
Bij gebruik van dit speciale reinigingsproduct geschikte veiligheidskleding (spatten kunnen weefsels doen bleken), 
handschoenen  en  een  veiligheidsbril  dragen.  Contact  met  huid  en  mond  vermijden.  Spatten  onmiddellijk 
afwassen met veel water. Ingeval van onpasselijkheid een arts raadplegen en hem deze informatie of het etiket 
voorleggen. Contact met sier- en nutsplanten vermijden. het product buiten het bereik van kinderen houden. Niet 
in eet-, drink- of andere voor voedingsmiddelen gebruikte bussen, blikken of dozen bewaren. Niet in de nabijheid 
van voedingsmiddelen, drank of voeder bewaren. Kan allergische reacties veroorzaken. 

Afval
De verpakking enkel  volledig leeg recycleren.  Productresten als speciaal  afval  behandelen.  Afvalverordening 
(AVV): 07 06 99. Productcode: GD 30.

Udzielamy naszych pisemnych i ustnych rad w zakresie techniki użytkowej na podstawie doświadczeń według naszej najlepszej wiedzy. Są one jednak tylko niewiążącymi 
wskazówkami i nie zwalnia klienta z badania dostarczanych przez nas produktów we własnym zakresie odnośnie planowanych metod i celów. Zastosowanie i obróbka produktów 
odbywa się poza naszą kontrolą i dlatego pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Oczywiście gwarantujemy stałą jakość naszych produktów, odpowiadającą jakości wzorów. 
Wraz z ukazaniem się nowej „Instrukcji technicznej“ poprzednia przestaje obowiązywać!


