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OrganoWood® Trärengöring
Produktbeskrivning

Gör så här

OrganoWood Trärengöring är en miljömärkt trärengöring i
superkoncentrat.

Innan behandling med OrganoWood® 01 Träskydd, rengör
med OrganoWood® Trärengöring. Gäller även för nytt tryckimpregnerat virke. En flaska räcker till 125 m2 förtvätt/grovrengöring eller för 250 m2 underhållstvätt.

®

OrganoWood Trärengöring ingår i OrganoWood® träskyddssystem.

1. Borsta bort all lös smuts från träytan.

Användningsområde
Används till förtvätt innan behandling med 01 Träskydd samt
till underhållstvätt, allrengöring och grovrengöring av alla
typer av trä utomhus, t.ex. altaner och utemöbler.
Underhållstvätt rekommenderas för att undvika att smuts får
fäste och påväxt sker. Efter grovrengöring av virket rekommenderas återbehandling med OrganoWood® 02 Ytskydd för
att helt återställa träytans vattenavvisning.

Miljömäkt och miljöklassad
OrganoWood® Trärengöring är vattenbaserad och består
av kiselmineraler och naturliga växtämnen. Trärengöring är
märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval och är listad
i Svanens husproduktportal och kan användas i Svanenmärkta byggnader. Den har också miljöklass B hos SundaHus och
rekommenderas av Byggvarubedömningen samt BASTA.

2. Skaka förpackningen. Späd enligt instruktionen beroende
på hur smutsig träytan är.
3. Använd skurborste, mopp eller liknande. Undvik högtryckstvätt, den kan orsaka förslitningar på träet.
4. Skölja noga med vatten. Låt träytan torka helt.
Tips: Tvätta minst en dag innan applicering av träskyddet.

Miljö, säkerhet och hållbarhet
Förvaras 5–30°C. Produkten får ej utsättas för frost. Hållbarhet i väl försluten förpackning 5 år. Häll ej tillbaka använd
vätska i förpackningen.
Produkten är ej klassad som miljöfarligt avfall men vi
rekommenderar att överbliven koncentrerad vätska lämnas till
miljöstation.

Information och riktlinjer i detta produktdatablad baseras på produktens säkerhetsdatablad, OrganoWood AB:s testresultat och
samlade erfarenheter. OrganoWood AB tar inte ansvar för felaktig användning av produkten. Senaste versionen av detta produktdatablad finns tillgänglig på www.organowood.com
Anvisning gäller från och med 2022-01-01.
Tillverkare: OrganoWood AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, info@organowood.com, +46 (0)8 674 00 80.
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Underhåll
Underhållstvätt med OrganoWood® Trärengöring rekommenderas. Om ytan slits mekaniskt, t.ex. där man går ofta, möbler
flyttas, eller om ytan tvättas med stark trärengöring eller högtryckstvätt (bör undvikas), kan det ytliga lagret med träfibrer
nötas bort och därmed också behandlingen. Vid behov återbehandla med 02 Ytskydd.

Det kompletta träskyddssystemet består av Trärengöring (för- och underhållstvätt), 01 Träskydd (grundskydd) och 02 Ytskydd (slutbehandling).
01 Träskydd och Trärengöring är märkta med Naturskyddsföreningens
Bra Miljöval.
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