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Toepassing

: Houtcleaner is een met water te verdunnen geconcentreerd reinigingsmiddel. Het is toe te passen als schoonmaakmiddel voor door algen en vergrijzing aangetaste houten meubelen en vlonders in de tuin.

Kenmerken

: Voor hardhout zoals teak en bangkirai
Voor grenen- en vurehout
Tuinmeubels en vlonders

Eigenschappen

Verwerkingsmethoden

Basis

: actieve zepen

Kwast

Kleur

: kleurloos

Verdunning

Dichtheid 20°C

: ca. 1,01 kg/ltr.

Laagdikte

: n.v.t.

Droogtijd

: bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur.
Kleefvrij na ca. 4 uur

: water

Ondergrondvoorbehandeling
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig
te zijn.

Overschilderbaar : na ca. 6 uur.
Glans

: mat

Vastestofgehalte

: ca. 10 vol%.

Theor.rendement : sterk afhankelijk van de mate van aantasting
Houdbaarheid

: In gesloten originele verpakking en bij
vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Het te behandelen oppervlak zo goed mogelijk ontdoen van
een overmaat aan algen. Vergrijsd en uitgedroogd hout schuren.
In een emmer o.i.d. 1 deel Houtcleaner doen en met 5 delen
water mengen. De ondergrond goed inwrijven met een zachte
borstel of een schuurspons en ca. 15 minuten laten inwerken.
Vervolgens de ondergrond met ruim schoon water, een spons,
zachte borstel of schuurspons grondig schoonspoelen en laten
drogen. Indien gewenst kan na voldoende droging het hout
worden behandeld met één van de voor dit doel geschikte Perkoleumproducten.

Verwerking
Verwerkingstemp.

: Niet verwerken beneden 5°C en
boven een RV van 85%.

Reinigingsverd.

: water

Algemene informatie
Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te
downloaden van www.koopmansverf.nl
De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op
basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V.
behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen
aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze
gegevens wordt uitgesloten.

Voorzorgsmaatregelen
Huidbescherming

:

draag geschikte handschoenen

Gelaatsbescherming

:

draag indien nodig een bril

