
 

 

Arbejds- og miljøbeskyttelse: 

Ikke brandfarlig. Kan forårsager alvorlig øjenskade. Undgå kontakt med øjnene eller kontakt på 
huden. Ved kontakt med øjnene, skyld straks grundigt med vand og søg lægehjælp. Efter 
hudkontakt vaskes straks med rigeligt vand og sæbe. Under brug skal du bruge barrierecreme, 
beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Overhold sikkerhedsoplysninger på produktetiket 
samt sikkerhedsdatablad. 

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-3 (1993) Opbevares utilgængelig for børn. 

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-3 (1993) Opbevares utilgængelig for børn. Bortskaffelse: 

Må ikke udledes i kloakker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med 
de lokale / officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér beholdere med rester og 
restprodukter som specialaffald, hvis det er nødvendigt. 

 

Vedligeholdelse 

WOOD REFRESHER 

Vandbaseret intensivt, grundrengøringsmiddel til at opfriske 
grånet / patineret udendørstræ. Genopfrisker træets overflade, 
og træet genvinder dets naturlige farve. 

Produktegenskaber / Fordele: 

Vandbaseret rengøringsmiddel til at opfriske grånet / patineret, 
udendørs træ. 

 Høj rensningssevne 

 Skånsomt ved træet 
Normal rensning: 

Forbrug:  ca. 50 - 100 ml/m² (afhængig af træets tilstand) 

Vandbaseret grundrengøringsmiddel til udendørstræ 

 
 

Teknisk data: 

Emballage:   plastikdunk 

Størrelse:  2 liter 

Holdbarhed: ca. 12 måneder uåbnet, må ikke få 
frost 

Anvendelse: 

1. Gamle belægning og olielag skal fjernes. 
2. Omrystes grundigt før brug. 
3. Træet skal være fugtet med vand inden behandlingen 

startes. Påfør PALLMANN WOOD REFRESHER 
afhængigt af graden af træets gråning / patina, 
ufortyndet eller fortyndet. Fortyndes: maksimalt 1-3 med 
vand, med pensel eller lignende i træets åreretning. 
Skrub den opløste blanding efter 15 minutter med en 
skrubbe og vand, indtil den ønskede farve af træet er 
opnået. Lad ikke PALLMANN WOOD REFRESHER 
tørre ud! For større områder er det nødvendigt at dele 
arbejdet op i sektioner, og processen skal gentages, 
hvis det er nødvendigt. 

4. Rengør værktøjet grundigt i rent vand efter brug. 

Vigtigt: 

For at opretholde og beskytte træets naturlige farve, skal det 
behandles efter anvendelse af PALLMANN WOOD 
REFRESHER med PALLMANN OUTDOOR-OIL. Hvis 
PALLMANN WOOD REFRESHER ikke er helt fjernet fra 
overfladen, kan det medføre forringelse af oliebehandlingen og 
forringelse af beskyttelseseffekten. 
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Important Notes: 

Mange eksotiske træsorter som for eksempel Rosewood, 
(Palisander), Ipe Lapacho og Wenge indeholder stoffer, som kan 
give essentielle forsinkelser i tørretiden, fugtforstyrrelser eller 
farveskift (herunder såkaldte inhibitorer eller 
mineralophobninger). På baggrund af variationerne og de 
forskellige kvaliteter i mange eksotiske træsorter, skal der søges 
rådgivning om egnetheden af lak og olieprodukter til disse 
træsorter, ligesom der bør foretages et prøveopstrøg. 
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