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TRÆFORNYER
Meget effektiv rengøring og 
opfriskning af gråligt træ!

Produktbeskrivelse:
Rengøringsmiddel til opfriskning og rengøring af gråligt 
udendørs træ. Osmo Træfornyer Power-Gel er drypfri 
og derfor let at anvende - især på lodrette overflader. 
Geléen trænger dybt ind i træet og fjerner grå patina, 
og derefter genoprettes den friske, varme farvetone 
på træet igen.

Anbefalet brug:
Osmo Træfornyer Power-Gel anbefales til træterras-
ser, træbeklædning, udemøbler og lignende.

Indholdsstoffer:
Osmo Træfornyer Power-Gel indeholder bionedbry-
delig oxalsyre (<‘ 5%) og konserveringsmidler (C(M)IT/
MIT). Dette produkt er fri for opløsningsmidler, formal-
dehyd, klorforbindelser og aminer.

Teknisk data:
Vægtfylde: 0.99-1.05 g/cm³
Viskositet: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, toxitropisk
Lugt: svag/mild, lugtfri efter tørring
Flammepunkt: ikke påkrævet
pH-værdi: >2,1 

Opbevaring:
2 år eller længere, ved opbevaring  i uåbnet original 
emballage. Må ikke udsættes for frost eller tempera-
turer over 30°C.

Forberedelse:
Fjern snavs fra det grålige træ; fugt derefter med vand. 
Osmo Træfornyer Power-Gel er klar til brug. Skal ikke 
fortyndes. Udfør en prøvebehandling, før du behand-
ler træet med Osmo Træfornyer Power-Gel.

Påføring:
Påfør geléen i træets åreretning. Efter ca. 20 minutters 
reaktionstid, rengøres overfladen med Osmo Terrasse 
Rensebørste og skylles efter med meget vand. Efter 
tørring i ca. 48 timer, efterbehandles træet med en 
beskyttede behandling (f.eks. Osmo Naturel Olietræ-
bejdse, Terrasseolie, Country Colour). Til maskinel be-
arbejdning på terrasser anbefales at anvende Osmo 
Terrasse- og gulvrensemaskine.

Rengøring af værktøj:
Med sæbe og vand.

Tørretid:
Lad træet tørre grundigt (ca. 24-48 timer) før der påfø-
res en ny overfladebehandling. Ved lavere temperatu-
rer og/eller højere luftfugtighed forlænges tørretiden.

Rækkeevne:
1 liter rækker til ca. 10 m² ved en påføring. Rækkeev-
nen afhænger væsentligt af træets tilstand/karakter. 
Alle oplysninger henviser til glatte og slebne overflader. 
Andre overflader kan føre til ændring i rækkeevnen. 

Bemærk:
Beskyt metalgenstande (f.eks. hængsler) og planter 
mod direkte kontakt (tildæk f.eks. pryd- og haveplan-
ter med en presenning).

Sikkerhed:
Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder  5-chlor-
2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CMIT), blanding (3:1)
med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT).  Kan udløse
allergisk reaktion. Må ikke komme i kontakt med øjne,
hud eller tøj. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring
da beholderen eller etiketten. Sikkerhedsdatablad kan

 10 m²/1 l
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på anmodning rekvireres. Findes også på www.wall-
mann.dk. XXX 

Bortskaffelse:
Rester og emballage bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens forskrifter (EU Affaldskode 07 06 
99). Kun helt tom emballage kan genbruges.

Varianter:
6609 Farveløs

Indhold:
0,5 l; 2,5 l; 5,0 l; 10 l

Ovennævnte oplysninger er baseret på vor bedste  
viden i dag, dog uden en garanti for produktets egens-
kaber.
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