
Egenskaper: SAICOS Wood Brightener är en eff ektiv specialpro-

dukt för rengöring och uppfräschning av grånade och åldrade 

träytor utomhus. Den får fram den naturliga trätonen igen. För 

alla träslag. Angriper inte friskt trä.

Artikelnummer:

8130 färglös

Användningsområden: trädgårdsmöbler, trädäck och altaner, 
blomlådor och -tunnor, träspjälor på balkonger, fasader osv. av 
naturträ.

Förberedelse: Ta bort smuts (damma eller borsta bort). Metall 
(t.ex. beslag) skyddas med maskeringstejp. Täck växter med 
folie. Skydda kläderna. Fukta ytan som ska behandlas.

Påföring: Stryk på SAICOS Wood Brightener rent eller utspädd 
med upp till fem gånger vatten (beroende på grånadens 
styrka) med en trädgårdsspruta, vattenkanna eller borste till 
mättnad, låt verka i 15–30 minuter. Skrubba därefter av med 
hård borste eller mopp och mycket vatten. Spola av träet 
intensivt med vatten. Om det fortfarande fi nns grånade fl äckar 
kvar, upprepa behandlingen.

Efterbehandling av träaltaner: Låt ytan torka ordentligt och 

behandla med SAICOS Special Wood Oil. För på ett lager (två vid 

obehandlat trä) med SAICOS Floor Brush.

Bästa bearbetningstemperatur: Mellan 8°C och 25 °C. Använd 
bara på frostfria ytor.

Täckning per liter: 1 l räcker till 5–25 m2 (beroende på späd-
ningen).

Antal påföringar: 1, vid kraftig grånad 2.

Torkning: väderberoende. Torkar som vanliga våta ytor. Gör 
eventuell målning av träytor först efter fullständig torkning.

Rengöring av verktyg: Spola av med vatten.

Enkelt underhåll: Gör om, om det behövs (återkommande grå-

nad). 

Lagringsbarhet: I sluten behållare minst 3 år. Den fl ytande 
produkten är inte frostkänslig. 

Fysikaliska egenskaper:

Densitet: 0,99 - 1,03 g/m3

Lukt: luktfri
Flampunkt: inte brandfarlig

Säkerhetsinstruktioner - första hjälpen:

Förvaras utom räckhåll för barn. Förvaras inte i behållare 
avsedda för mat, dryck eller andra livsmedel. Orsakar allvarliga 
frätskador på hud och ögon. Undvik inandning av ångor. 
Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skydds-
handskar/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj 
munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även 
håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden 
med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försik-
tigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser 
om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta per-
sonen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kon-
takta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Ned-
stänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Förvaras i 
låst utrymme. Innehållet/behållaren skall lämnas till industriell 
förbränningsanläggning.
Innehåller: oxalsyra.

UN3265

Våra tillämpade tekniska råd är baserade på vår bästa kunskap 
och grundar sig på tester, gäller dock utan garanti och befriar 
dig inte från egna tester av våra levererade produkter för att 
bekräfta deras lämplighet för det avsedda ändamålet. Anvä-
ndningen och bearbetningen av produkterna ligger utanför 
vår kontroll, därför vilar ansvaret uteslutande hos den som  
bearbetar. När ett nytt tekniskt datablad ges ut förlorar det 
föregående sin giltighet.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

q +49 2583 3037-0

p +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de

» tar bort gråfärgning på exteriörträ

» utan slipning 

» Trädgårdsmöbler, trädäck, även hård- och ädelträ 

återfår sin naturliga färgton
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