
Reinigende en
ontvlekkende gel,
snelle werking

�

Maakt vergrijsd
hout helder zonder
het te verkleuren

�

Verwijdert vuil en
vlekken op oud hout

�

Aanbevolen voor
buitengebruik:
terrassen, vlonders,
hekken, gevels,
wandbekleding,
luiken, poorten,
scheepsdekken,
tuinmeubelen
en tuinhuisjes

�

Ook te gebruiken
meubels en houtwerk
binnenshuis

�

DOEL EN PRESENTATIE
� BLANCHON HOUT ONTGRIJZER, een gel van hoge kwaliteit, is uitermate geschikt voor de reiniging en ontvlekking van

door het weer en schimmels aangetast buitenhoutwerk (al dan niet autoclaaf behandeld).
� Zijn snelle en diepgaande werking verwijdert grauwheid, vuil en vlekken, zonder te bleken.
� Na afspoelen en drogen is de HOUT ONTGRIJZER bedekbaar met alle houtafwerkingen (behalve parketlak).
� N.B.: de HOUT ONTGRIJZER is geen product voor de behandeling van schimmels.

ONDERGRONDEN
� HOUT ONTGRIJZER wordt gebruikt op alle door het weer grauw geworden, vooraf blankgeschuurd of -gebeitst oud hout

(gebruik indien nodig BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of GELVORM).
� HOUT ONTGRIJZER is doeltreffend op alle houtsoorten: harsrijke houtsoorten (inclusief Red Cedar), Europees loofhout

(eik, kastanje), tropische houtsoorten (teak, iroko, ipé, sipo).
� Op metaal, steen, minerale ondergronden en oppervlakken in kunststof vooraf een test uitvoeren op een weinig

zichtbare plaats. Laat het product niet te lang staan op onbewerkt metaal.

TOEPASSING EN AANBRENGEN
Buitenshuis

� Goed schudden voor gebruik. NIET VERDUNNEN: GEBRUIKSKLARE GEL.
� Gebruik van handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding is aanbevolen; raadpleeg het veiligheidsetiket op

het product.
� Maak het hout eerst wat vochtig, voor een optimale werking van het product.
� Breng de HOUT ONTGRIJZER met behulp van een borstel of roller (lange haren) aan. Werk bij verticale oppervlakten van

boven naar beneden.
� Laat 10 tot (max.) 15 minuten intrekken. Indien nodig met een nylon borstel (harde haren) inwrijven voor een nog

betere werking van het product (opgelet: spatrisico).
� Goed spoelen met water (bij gebruik van een reinigingsmachine, de druk verminderen om de houtvezels niet te

beschadigen).
� Indien nodig op dezelfde manier een tweede laag aanbrengen.
� Goed laten drogen.
� Indien nodig het insectenwerende-schimmelwerende product BLANCHON TRAIT’PLUS® MU gebruiken. Aangetast hout

afschrapen, schoonmaken en vervolgen behandelen met een aangepast product.
� Vervolgens de beschermingslaag naar keuze aanbrengen: conditioner, protector, saturator, lazuur, olie of verf.

Gebruik op meubels en houtwerk binnenshuis (bekasting)
� Op meubels en houtwerk wordt aangeraden om eerst een test op een verborgen gedeelte uit te voeren:
� Breng met een synthetische kwast een dikke en gelijkmatige laag HOUT ONTGRIJZER aan. (N.B.: gooi nooit een niet

gebruikte hoeveelheid product terug in de bus).
� Belangrijk: 10 tot 15 minuten laten inwerken voor een volledige werking.
� Spoel heel zorgvuldig met water, met een spons of een fijn schuursponsje (van synthetische stof, geen staalwol

gebruiken).
� Goed laten drogen.
� Het hout is nu licht, zonder grauwe of verkleurde vlekken. Wanneer het houtoppervlak witte kristallen vertoont, opnieuw

spoelen en goed laten drogen.
� Een tweede behandeling kan soms nodig zijn bij moeilijk hout. Weer heel zorgvuldig spoelen met water. Goed laten

drogen.
� Na volledige droging, het oppervlak zorgvuldig met de hand schuren (fijn schuurpapier, geen staalwol gebruiken),

ontstoffen en de gekozen afwerking aanbrengen: vernis, lazuur, beits, poriënvuller, was of boenwas. Niet lakken.
� Belangrijk: HOUT ONTGRIJZER nooit met een ontkleuringsmiddel of ander chemisch product mengen. Nooit

gebruiken op hout dat reeds met andere producten gebleekt of ontkleurd is geweest. Enkel gebruiken in goed
geventileerde ruimten.

Reinigen van het gereedschap
� Onmiddellijk na gebruik, met water. Restanten niet in de riolen gieten.

DROOGTIJD
In normale gebruiksomstandigheden (temperatuur 20°C, vochtigheid 65%, goed verluchte ruimtes):

� Droogtijd: ongeveer 72 uur (laat zeer nat hout vóór behandeling eerst 3 dagen drogen).

Voorbereiding voor
buitenhoutwerk
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TECHNISCHE GEGEVENS
DOEL REINIGEN EN ONTVLEKKEN VAN ALLE VERVUILDE, VERONTREINIGDE EN BEVLEKTE EN DOOR

WEERSINVLOEDEN GRAUW GEWORDEN HOUTSOORTEN
TYPE ACTIEVE STOFFEN Bevat oxaalzuur in waterige oplossing
DICHTHEID 1,01 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)

(beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
pH Zuur

VERBRUIK
� Ongeveer 5 m² per liter per laag.

BEWARING EN VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK
� Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
� Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Buiten bereik van kinderen bewaren.
� Voer een test uit alvorens het product te gebruiken op metalen gedeelten. Laat het product niet te lang staan op onbewerkt metaal.


