
 

 

NaturExpert Holzentgrauer 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka:  Tiksotropowy odszarzacz do drewna na bazie kwasu szczawiowego. 
 NaturExpert Holzentgrauer wnika głęboko w pory podłoża, usuwa głęboko osadzone          

zanieczyszczenia i przywraca drewnu jego pierwotny kolor. Nienaruszone powłoki                             
nie zostają uszkodzone ani usunięte. Stosuje się go również do kamienia i betonu.                      
Bezwonny i całkowicie biodegradowalny. 

 Nie jest samozapalny! 
 Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe                       

instrukcje. 
 
Obszar zastosowania: Do czyszczenia, odszarzania i rozjaśniania zszarzałego drewna, używanego na zewnątrz 

(np. mebli ogrodowych, tarasów, okładzin fasadowych, okien lub drzwi). NaturExpert                    
Holzentgrauer nadaje się również do obróbki pokładów statków, uszczelnienia i klejenia 
nie ulegają uszkodzeniu.  

 
Podłoże: Wszystkie rodzaje drewna, beton, kamień (naturalny).  
 Usunąć grube zabrudzenia, zwietrzałe warstwy farby i stare glazury. Przykryć obszary                      

przyległe, które nie są przeznaczone do czyszczenia. Przed nałożeniem NaturExpert         
Holz-entgrauer zwilżyć chłonne powierzchnie wodą. 

 
 Uwaga: Części metalowe i błyszczące lakiery mogą zostać zmatowione, jeśli NaturExpert 

Holzentgrauer wyschnie w tym miejscu. Natychmiast zakryć lub spłukać! 
 
Aplikacja: Gąbką, szczotką, wałkiem futrzanym lub urządzeniem natryskowym.  

NaturExpert Holzentgrauer nałożyć grubo i równomiernie i pozostawić na 10-20 minut, 
utrzymując powierzchnię wilgotną (np. natryskując strumień wody). Następnie zmyć dużą 
ilością wody ze wsparciem mechanicznym (szczotka lub myjka wysokociśnieniowa, nie 
używać szczotek stalowych!). W przypadku mocno odbarwionych miejsc, aplikację należy 
powtórzyć. W razie potrzeby, przed malowaniem należy wygładzić stojące włókna drewna 
drobnym papierem ściernym.  
Temperatura obróbki powinna wynosić od 5 do 25°C, należy unikać bezpośredniego światła 
słonecznego. 

 
Rozcieńczalnik: Fabrycznie gotowy do aplikacji. 

Jeśli NaturExpert Holzentgrauer ma być używany tylko do czyszczenia, można                             
go rozcieńczyć wodą w proporcji 1 : 5.   

 
Wydajność:  Ilość do nałożenia: 100-200 g/m² na aplikację w zależności od stopnia zszarzenia. 
    Czyszczenie: w zależności od rozcieńczenia 5-20 m²/l na aplikację.  
 
Czas schnięcia: Przed ponownym pokryciem olejem (np. NaturExpert Terrassenöl), lakierami lazurującymi               

lub lakierami, pozostawić podłoże do wyschnięcia na co najmniej 2 dni. 
 
Czyszczenie urządzeń: Do czyszczenia urządzeń używać mydła i wody. 
 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu NaturExpert Holzentgrauer może być                             

przechowywany 2 lata. Przechowywać w suchym, chłodnym i chronionym przed mrozem 
miejscu. 

 
 

Prosimy odwrócić kartkę! 
 



 

 

NaturExpert Holzentgrauer 
Informacje techniczne 

Szczególne  
wskazówki: NaturExpert Holzentgrauer wstrząsnąć przed każdą aplikacją. Ważne: Ze względu na 

zawarty kwas szczawiowy, NaturExpert Holzentgrauer reaguje z kwasem i dlatego  należy 
chronić przed nim dzieci. W przypadku kontaktu z oczami i skórą natychmiast przepłukać 
dużą ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice i okulary 
ochronne/ochronę twarzy.  

 
Uwagi prawne:   Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania 

produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy                     
i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych                  
i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące                    
w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania                       
i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości                    
produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach                       
udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner 
w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner.                   
Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego                  
przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także                            
zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej 
użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych                     
w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów                 
z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), 
nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując 
nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych                          
dla robot budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy                             
i płatności. 

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie. 
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