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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

 

TENCO HARDHOUTONTGRIJZER 

OMSCHRIJVING Tenco Hardhoutontgrijzer verwijdert de aanwezige grauwsluier en 
herstelt de oorspronkelijke kleur van het hout.  

TOEPASSING Tenco Hardhoutontgrijzer wordt gebruikt om vergrijsde en 
vervuilde hardhouten tuinmeubelen schoon te maken zodat de 
oorspronkelijke kleur van het hardhout weer zichtbaar wordt. 

VOORNAAMSTE KENMERKEN -Herstelt de kleur van hardhout 
-Eenvoudige verwerking 

BASISGEGEVENS  

Vorm Vloeistof 

Kleur Kleurloos 

Geur Zwak, karakteristiek 

Vlampunt Niet van toepassing 

Dichtheid bij 20 ℃. 1 g/cm3 

Oplosbaarheid in water Oplosbaar 

Theoretisch rendement   Afhankelijk van de maten van vergrijzing en vervuiling. Met ca. 1 
liter kan één tuintafel en 4 stoelen behandeld worden. 

Inwerktijd Ca. 15 minuten 

Oplosmiddelgehalte OPLOSMIDDELARM Schadelijk: Bevat Oxaalzuur 

Gehalte aan vaste bestanddelen n.v.t. 

GEBRUIKSAANWIJZING Breng de Tenco Hardhoutontgrijzer aan met een kwast zodanig dat 
alle delen voldoende geraakt worden. Tenco Hardhoutontgrijzer ca. 
15 minuten laten inwerken. Het vuil wordt losgeweekt en het hout 
is al zichtbaar ontgrijst. Het losgekomen vuil verwijderen met een 
schuurspons of een harde borstel. Gebruik hierbij overvloedig 
water (let op met spatten). Indien noodzakelijk de behandeling 
herhalen voor een nog beter resultaat. Daarna de tuinmeubelen 
goed laten drogen. De hardhouten tuinmeubelen afwerken met 
Tenco Hardhoutolie of een Tenco Tuinmeubel Beits in de gewenste 
transparantie kleur. 
 

VERWERKINGSTEMPERATUUR Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV 

VERDUNNING Tenco Hardhoutontgrijzer is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen 
met water. 
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GEBRUIKSVOORSCHRIFT  

Veiligheids- en 
Milieuvoorzorgsmaatregelen 

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn 
op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de 
behadeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de 
verpakking van dit product. 

Hantering en opslag In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar 
houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van 
minimaal 5 ℃ tot maximaal 25 ℃. Halflege bussen overgieten in 
een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. 
Buiten bereik van kinderen houden. 

VERPAKKINGEN 1000 ml 

INFORMATIE www.tenco.nl  

 

http://www.tenco.nl/

