
 

 

 
HeneVital Holzentgrauer 
 
 
OPIS PRODUKTU 
HeneVital Holzentgrauer jest tiksotropowo nastawionym odszarzaczem do drewna na 
bazie kwasu oksalowego. 
 
HeneVital Holzentgrauer wnika głęboko w pory drewna, dzięki czemu pokonuje 
również głęboko siedzące zabrudzenia i przewraca drewnu jego pierwotny kolor. 
Nienaruszone warstwy nie zostają uszkodzone jak również usunięte. Do stosowania 
także na kamieniu czy betonie. Bezwonny i w pełni biodegradowalny 
 

DANE TECHNICZNE 

Kolor  bezbarwny 

Lepkość  tiksotropowy 

Gęstość  ok. 1 g/ml 

Wartość pH ok. 1 

 
 
ZASTOSOWANIE  
 

 do czyszczenia, odszarzania i rozjaśniania poszarzałego drewna na zewnątrz 

 do stosowania na dekach statków, przy czym uszczelnienia i spoiny klejone 
pozostają nieuszkodzone 

 na wszystkie rodzaje drewna jak również (naturalny) kamień 

  
WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE 
 
Przygotowanie podłoża  
Poważne zabrudzenia, zniszczone powłoki lakiernicze i stare lazury należy usunąć. 
Powierzchnie graniczące, które nie są przewidziane do oczyszczenia, należy zakryć. 
Przed użyciem HeneVital Holzentgrauer chłonne podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
Technologia  

Nanoszenie 
gąbką, pędzlem, wałkiem, 
lub opryskiwaczem 

Obficie i równomiernie nanieść i odczekać 10 - 20 
minut, przy czym powierzchnię utrzymywać wilgotną 
(np. poprzez strumień mgiełki wody). 
Ostatecznie zmyć dużą ilością wody i przy wsparciu 
mechanicznym (szczotka lub myjka ciśnieniowa; nie 
używać szczotki drucianej!). 
Dla mocno przebarwionych obszarów czynność 
powtórzyć. 
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Temperatura pracy powinna wynosić miedzy 5 i 25°C, 
unikać bezpośredniego nasłonecznienia. 

Pobór materiału 100 – 200 g/m2 na warstwę w zależności od stopnia 
zszarzenia 

Korekta lepkości nastawienie fabryczne 
Jeżeli HeneVital Holzentgrauer ma być użyty 
wyłącznie do czyszczenia, można go rozcieńczyć z 
wodą 1 : 5. 

Schnięcie Przed nowym warstwami z oleju (np. HeneVital UV-
Schutzöl), lazury lub lakieru należy pozostawić do 
wyschnięcia przez co najmniej 2 dni. 
Jeśli wymagane, postawiony włos przed nowym 
lakierowaniem można delikatnie zeszlifować 

Środki czyszczące woda i mydło 

 

Pojemniki 1 l 

Składowanie 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym pojemniku 

Temperatura składowania nie przekraczać 30° C 

 
 
WAŻNE ZALECENIA 
 

 przed każdorazowym użyciem ujednolicić poprzez potrząsanie 
 gdy HeneVital Holzentgrauer zaschnie na elementach metalowych i lakierach 

z połyskiem, mogą one się zmatowić. Zakryć i natychmiast spłukać wodą! 
 Ważne: Z uwagi na zawartość kwasu oksalowego HeneVital Holzentgrauer 

reaguje on kwaśnie i poprzez to nie może dostać się do rąk dzieci. Przy 
kontakcie z okiem lub dłońmi natychmiast dokładnie zmyć wodą. Podczas 
pracy nosić odpowiednią odzież ochronną , ochronne rękawice i 
okulary/maskę na twarz. 
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