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Wood Cleaner 
 

 

REINIGINGSMIDDEL VOOR HOUT  
 
 
NANODRY WOOD CLEANER is een wateroplosbaar 
reinigingsmiddel speciaal ontworpen voor hout.  
NANODRY WOOD CLEANER reinigt grondig verweerd 
hout en verwijdert schimmels en algen. Het verwijdert 
de zilvergrijze kleur van hout die ontstaat onder invloed 
van het weer en herstelt het oorspronkelijk uiterlijk en de 
natuurlijke schoonheid van het hout. 
 
Eigenschappen: 
 
WOOD CLEANER is een micro-emulsie in water. De 
emulsie is een transparante en schuimende vloeistof. 
De dichtheid is identiek aan water.  
 
Technische data: 
 
Specifieke dichtheid (Kg/dm³):1,045 
pH-waarde:  1,7 
Uitzicht: transparante vloeistof  
Reuk: enigszins, niet karakteristiek 
Vlampunt: niet van toepassing 
 
Toepassing: 
 
Voor het gebruik goed schudden. Controleer de 
vervaldatum. 
 
Applicatie: 
 
Onverdund aanbrengen met een borstel of rol. De 
beste resultaten worden bekomen met rollen met spons 
binnenkern, deze beletten het afdruipen. 
Gebruik van een tuinsproeier is mogelijk. 
 
De gebruikte apparatuur na gebruik onmiddellijk en 
uitsluitend met water reinigen, geen solventen 
gebruiken.  
 
Verbruik: 
 
Het rendement is afhankelijk van de 
aanbrengmethode, de laagdikte en de absorptie 
eigenschappen van het substraat. Bij aanbrengen met 
de borstel kan met een rendement van 2 m²- 10m²/ liter 
gerekend worden. 
 
Let op: Voor zuurgevoelige oppervlakken zoals email, 
chroom, zink, roestvrij staal, gepolijst marmer, 
kalkhoudende natuursteen, bepaalde decortegels enz. 
 

 
 
Richtlijnen voor gebruik:  
 
Opm. Voor alle zekerheid raden wij aan het product 
vooraf te testen op een kleine, onopvallende plaats. 
 

1. Maak het te reinigen oppervlak en omgeving nat. 
Dit heeft drie redenen:  

 De zone rond het te reinigen houten is nat en 
dit zal helpen bij het beschermen van 
planten en gras.  

 WOOD CLEANER blijft aan het oppervlak van 
het hout, waar de reiniging moet 
plaatsvinden en zal niet indringen in het 
hout.  

 Het hout wordt afgekoeld, zodat WOOD 
CLEANER minder snel zal verdampen. Dit is 
belangrijk, vooral bij warm weer.  

2. Breng WOOD CLEANER aan. Dit wordt gedaan met 
een borstel, rol of tuinsproeier. 
 

3. Laat WOOD CLEANER gedurende 10 tot 20 minuten 
inwerken, maar laat niet volledig opdrogen voor 
het afspoelen. Als WOOD CLEANER toch is 
opgedroogd kan het oppervlak opnieuw 
besproeid worden met water, of kan een nieuwe 
laag WOOD CLEANER worden aangebracht.  
 

4. Diepe vlekken op gestructureerde oppervlakken 
worden licht geschrobd met een harde nylon 
borstel of een schuursponsje. Zware vervuiling met 
schimmelvlekken kunnen een tweede behandeling 
vereisen.  
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5. Het losgeweekte vuil verwijderen door af te spuiten 
met zo weinig mogelijk druk. Er moet voldoende 
druk zijn om het vuil en het dode hout te 
verwijderen, maar niet teveel zodat de houtvezels 
niet worden beschadigd. Spuit in de richting van 
de houtnerf. Gebruik nooit een roterende spuitkop!  
 

6. Na het schoonmaken, grondig naspoelen. 
 

7. Laat het hout 24 tot 48 uur drogen vóór het 
aanbrengen van water- en olieafstotende 
NANODRY WOOD-S of WOOD-W 

 
Verpakking en opslag: 
 
1 liter, 5 liter, 25 liter 
 
Bij gesloten verpakking is WOOD CLEANER  2 jaar 
houdbaar. Beschermen tegen volle zon. Vorstvrij 
stockeren in gesloten verpakking. Bij langere 
stockeertijden kan een lichte ontmenging optreden. 
Voor gebruik intensief roeren tot homogeen mengsel. 
Stockeer bij 15°C-30°C. 
 

Veiligheid: Volgens de Europese Richtlijn 1999/45/EG 
dient dit preparaat als corrosief te worden ingedeeld 
symbool C. 
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Deze informatie gebaseerd op onze ervaring en onderzoek. Ze is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruik, 
verwerken, opslag, vervoer, verwijderen en vrijkomen en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. 
De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere 
producten of enig ander procedé wordt gebruikt. De variatie aan producten en materialen laat ons niet toe alles uit te testen. Bij 
twijfel, voer zelf eerst een test uit. Dit productblad vervangt alle voorgaande versies. 


