
              

Preparing today for tomorrow

Toepassing
Voor de reiniging van houten terrassen, tuinmeubilair, 

gevelbekleding, schuttingen, deuren, carports, etc..

Resultaat
Reinigt het oppervlak. Verwijdert groene aanslag en vuil. 

Gebruiksaanwijzing
Op kletsnat hout Exterior Cleaner aanbrengen met 

een brede kwast of borstel. Vervolgens het oppervlak 

schrobben met een halfharde nylon borstel om het vuil en 

groene aanslag te verwijderen.

Nabehandeling
Om een duurzaam effect te bereiken het gereinigd 

oppervlak met Exterior Oil Exclusive behandelen.

Reiniging en onderhoud
Indien noodzakelijk, reinigen met Exterior Cleaner om 

nadien te oliën met Exterior Oil.

WOCA Exterior Cleaner
–  voor het reinigen van houten terrassen, tuinmeubilair, gevelbekleding, 

tuinhuizen, schuttingen, deuren, carports, etc..

•   Verwijdert mos en algengroei, 
beschermt tegen nieuwe aangroei

•   Geschikt voor meubels, houten 
terrassen, beton en tegels

•   Handmatig of machinaal te 
verwerken (eenschijfsmachine)

Verpakkingen:  1 en 2,5 liter

Verbruik: 6 -10 m2 /liter

Product info



              

Preparing today for tomorrow

Exterior Cleaner wordt gebruikt voor het reinigen 

van houten terrassen, tuinmeubilair, gevelbekleding, 

tuinhuizen, schuttingen, deuren, carports, etc. Het 

verwijdert groene aanslag en vuil. Exterior Cleaner is ook 

zeer geschikt voor het reinigen van baksteen, klinkers en 

betontegels.

 1   Maak het hout kletsnat met water. Gebruik zo mogelijk 

een tuinslang.

 2   Meng Exterior Cleaner met water in een verhouding 

van 1:2 en breng de oplossing aan met een harde 

nylon borstel of pompspray. Bij extreme vervuiling mag 

Exterior Cleaner onverdund gebruikt worden.

 3   Schrob het hout met de nylon borstel  in de 

lengterichting tot het schoon en proper lijkt. Herhaal de 

behandeling indien nodig.

 4   Onmiddellijk na het reinigen het oppervlak grondig 

naspoelen met water.

 5   Het gereedschap reinigen met water.

 6   Laat het hout ongeveer 24 uur drogen. Het hout 

moet volledig droog zijn voor een aansluitende 

oliebehandeling. Verwijder opstaande houtvezels met 

schuurpapier.

Gereedschap

Halfharde nylon borstel, plastic 
emmer, pompspray en een 
tuinslang voor het spoelen.

Machinaal reinigen met een 
eenschijfsmachine is ook 
mogelijk. Een uitgebreide 
instructiefi lm is beschikbaar op 
internet. Reinig gereedschap met 
water en zeep

Werkwijze...
–  voor het reinigen van houten terrassen, tuinmeubilair, gevelbekleding, 

tuinhuizen, schuttingen, deuren, carports, etc..


