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Toepassing 

Voor het reinigen en het lichter maken 
van verweerde houtoppervlakken 
buiten. 

 
Producteigenschappen 

Buitenhout Ontgrijzer verwijdert effec-
tief vervuiling, grijze verkleuringen, 
roestsporen, algen en mos op houten 
dekken en terrassen en andere houten 
ondergronden. Daardoor is het schu-
ren van het oppervlak niet meer nood-
zakelijk. Buitenhout Ontgrijzer heeft 
een gelachtige consistentie en is bio-
logisch afbreekbaar. 

 
Verwerking 

Terrassen met een grove bezem  
afvegen. Andere houten oppervlakken 
goed afborstelen. Verfrestanten even-
tueel met Remmers Buitenhout Kracht-
reinger verwijderen. 
 
Het hout vochtig maken. Remmers 
Buitenhout Ontgrijzer met de Rem-
mers speciale schrobber of vloertrek-
ker gelijkmatig op het totale oppervlak 
ruim voldoende aanbrengen. 
Remmers Buitenhout Ontgrijzer circa 
15 minuten laten inwerken. Tijdens het 
wachten het behandelde vlak vochtig 
houden. Het hout in de lengterichting  
van de planken met Remmers speciale 
schrobber goed schoon schrobben. 
Terrassen goed met een tuinslang 
afspoelen. Het spoelen eventueel 
meerdere malen herhalen totdat er 
geen schuimontwikkeling meer ont-
staat. Behulpzaam is hierbij het afve-
gen van het restwater met een grove 
bezem. 

Er mogen geen witte resten van het 
product achterblijven. Op zeer ver-
grijsde ondergronden kan de bewer-
king herhaald worden.  
 
Na droging van circa 1-2 dagen, af-
hankelijk van de weersomstandighe-
den, kan een nieuwe laag Remmers 
Tuinhoutolie Aqua of Remmers Tuin-
houtolie met inachtneming van de 
verwerkingsvoorschriften worden aan-
gebracht. Indien vereist kunnen sterk 
opgeruwde houten oppervlakken met 
schuurpapier worden glad gemaakt. 

 
Opmerking 

Behandelde oppervlakken met veel 
water naspoelen. Reiniger alsook 
spoelwater indien mogelijk niet in op-
pervlaktewater en vijvers lozen. Even-
tueel platen met dekkleden tegen 
direct contact beschermen. 

 
Verbruik 

Circa 200 ml/m² bij één laag, 

 
Houdbaarheid 

In de gesloten originele verpakking 
tussen 15°C en 25°C 24 maanden. 
 
 

Veiligheidsaanbevelingen 

Veiligheidsaanbevelingen 
Contact met de ogen, de huid of de 
kleding vermijden. 
Tijdens de verwerking en opslag de 
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in 
acht nemen. 
 

Afval 

Grotere productrestanten conform de 
plaatselijk geldende voorschriften 
deponeren in de originele verpakking. 
Volledig lege verpakking kan  
gerecycled worden. 
Mag niet als huisvuil worden gedepo-
neerd. Niet in de riolering lozen. 

 
Gevarenaanduiding 

WGK:  1 
ADR: -/- 

 
Bovenstaande gegevens zijn aan de hand 

van de nieuwste ontwikkelingen en verwer-
kingstechnieken samengesteld. Daar de 

toepassing en verwerking buiten onze 

invloed liggen, kunnen aan dit technisch 
merkblad geen rechten worden ontleend.  

U bent in het bezit van onze  
algemene verkoopvoorwaarden.  

Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u 
dan een nieuw exemplaar aan.  Wij leve-

ren nl. uitsluitend volgens deze voor-
waarden.   
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Buitenhout Ontgrijzer 
Speciale reiniger voor hout buiten en om het hout 
lichter van kleur te maken 
 

Technische gegevens  

Dichtheid: ca. 1,0 gr/cm3 bij 20°C 
Viscositeit: gelachtig 
Geur: mild 
Kleur: geelachtig 
Verpakking: set: bestaat uit 2,5 liter Buitenhout Ontgrijzer en  
 1x Remmers speciale schrobber  

  

 


