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Obszary stosowania: 

Do czyszczenia i rozjaśniania 
drewnianych tarasów pokrytych 
częściowo zwietrzałymi powłokami 
dekoracyjnymi. 
Właściwości produktu 

Holz-Entgrauer skutecznie usuwa 
zabrudzenia, szare przebarwienia, 
ślady rdzy, glony i mchy z desek 
tarasowych i innych podłoży drew-
nianych. Dzięki temu nie ma ko-
nieczności szlifowania tych po-
wierzchni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób stosowania 

Taras zamieść za pomocą grubej 
miotły ulicznej. Inne powierzchnie 
starannie zeszczotkować. Ewentu-
alne resztki powłok usunąć za po-
mocą środka Remmers Holz-
Tiefenreiniger. 
Drewno wstępnie zwilżyć. Rem-
mers Holz-Entgrauer równomier-
nie, obficie nanieść za pomocą 
szczotki lub ławkowca. Środek po-
zostawić na około 15 minut, do za-
działania. Podczas oczekiwania 
powierzchnię utrzymywać w stanie 
wilgotnym. Następnie drewno 
zeszczotkować w kierunku 
wzdłużnym, kolejno oczyszczając 
deski. Taras dokładnie spłukać za 
pomocą węża ogrodowego, powta-
rzając ten proces wielokrotnie do 
chwili, gdy już nie będzie się two-
rzyć piana. Pomocne jest tutaj 
zmiatanie resztek wody za pomocą 
grubej miotły ulicznej. Na po-
wierzchni nie mogą pozostawiać 
białe resztki produktu. W przypad-
ku bardzo silnie zszarzałych po-
wierzchni proces czyszczenia 
można powtórzyć.  

Po schnięciu przez 1-2 dni, przy 
odpowiednio silnym narażeniu na  
wietrzenie należy nałożyć nowe 
powłoki z olejów Gartenholz-Öl lub 
olejów pielęgnacyjnych Pflege-Öl, 
uwzględniając przy tym instrukcje 
techniczne dla każdego z tych 
produktów.  W razie potrzeby silnie 
uszorstnione powierzchnie można 
wygładzić papierem ściernym. 
Wskazówki 

Powierzchnie poddane zabiegowi 
należy wielokrotnie spłukać. Nie 
dopuścić do przedostania się 
brudnej wody do oczek wodnych, 
stawów itp. Pobliskie rośliny Coz-
dobne czy użytkowe oraz elementy 
budowlane należy w razie potrzeby 
zabezpieczyć folią przed bezpo-
średnim kontaktem ze środkiem.  
Zużycie 

Około 200 ml/m² przy jednorazo-
wym użyciu. 
Składowanie 

W zamkniętych oryginalnych opa-
kowaniach, w temperaturze od 15 
do 25°C - około 24 miesięcy.  
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Dane techniczne produktu 

Gęstość:  ok. 1,0 g/cm³ w temp. +20°C 
Lepkość:  produkt o konsystencji żelu 
Zapach:  łagodny 
Kolor:   żółtawy 
Rodzaj opakowania: Zestaw złożony z 2,5l Holz-Entgrauer i spe-
   cjalnej szczotki do szorowania  



Strona 2 z 2 

 
2641 IT 11.13 

Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 0-61 8168100 fax: 0-61 8168111          www.remmers.pl 
 
Remmers Polska Sp. z o.o. • ul. Sowia 8 • 62-080 Tarnowo Podgórne • tel. 61 8168100 faks: 61 8168111          www.remmers.pl 
 

Bezpieczeństwo 

Warunki bezpiecznego stosowa-
nia: 
Nie dopuścić do zanieczyszczenia 
oczu, skóry lub odzieży. Podczas 
stosowania i przechowywania na-
leży zachowywać normalne zasa-
dy bezpieczeństwa. 
Usuwanie 

Większe pozostałości produktu na-
leży usuwać w oryginalnych opa-
kowaniach, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Całkowicie 
opróżnione opakowania należy 
oddać do recyklingu. Produkt nie 
może być usuwany razem ze 
strumieniem odpadów komunal-
nych.  Nie dopuścić do przedosta-
nia się do kanalizacji.  
Oznaczenia 

WGK:  1 
ADR:  -/- 
 
 

Powyższe wskazówki zostały ze-
stawione w naszym dziale produk-
cji według najnowszego stanu wie-
dzy i techniki stosowania. Ponie-
waż rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z 
treści tej instrukcji nie wynika żad-
na odpowiedzialność producenta. 
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