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Easy Neutralizer wordt gebruikt om zwarte vlekken in eiken te 
verwijderen, die veroorzaakt zijn door reacties met het looizuur in 
het hout. Bijvoorbeeld vlekken van metaal, roest, urine, 
bloempotten, etc.. 

• Verwijdert zwarte vlekken veroorzaakt door reacties met
looizuur

• In sprayflacon
• Kant-en-klaar
• Eenvoudig aanbrengen
• Voor kleine oppervlakken

Toepassingsgebied
Easy Neutralizer verwijdert effectief zwarte vlekken die veroorzaakt zijn door een water/zuur reactie. 
Mag worden gebruikt op onafgewerkte, met zeep behandelde, geoliede of in de was gezette 
binnenoppervlakken.

Gebruik

Easy Neutralizer verwijdert effectief zwarte vlekken, veroorzaakt door reacties met looizuur.

Easy Neutralizer op de vlek sprayen en 30-60 minuten in laten werken. Afnemen met een 
vochtige doek. Indien noodzakelijk de behandeling herhalen

Als het hout volkomen droog is moet de oorspronkelijke bescherming met olie, was of zeep 
bijgewerkt worden met het bijbehorende onderhoudsmiddel.

Niet van toepassing.

Resultaat

Gebruiksaanwijzing

Nabehandeling

Reiniging en onderhoud
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De vermelde informatie is 
gebaseerd op uitgebreide 
laboratoriumtesten en in de 
praktijk opgedane ervaringen. 
Aangezien WOCA veelal geen 
invloed heeft op de 
omstandigheden waarin het 
product wordt gebruikt, kunnen 
we enkel de kwaliteit van het 
product in kwestie garanderen. 
WOCA Denmark A/S is niet 
aansprakelijk voor een onjuist 
gebruik en/of verwerking van het 
product. Aangezien de resultaten 
afhangen van de constructie, de 
aard van het oppervlak, de 
voorbehandeling, temperatuur, 
luchtvochtigheid, gebruik etc., kan 
onderhavig product in principe 
worden aangemerkt als een 
tussenproduct. WOCA Denmark A/
S behoudt zich het recht voor om 
het product evenals de verstrekte 
informatie zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. 
Onderhavig label/
productbeschrijving vervangt alle 
voorgaande versies.

Contact
Technische gegevens
Basis   Water

Dichtheid

Drogestofgehalte

Houdbaarheid 3 jaar 

Verwerkingstemperatuur + 15-30 °C

Niet meetbaar

250 ml

Het Deense Binnenklimaat Keurmerk 
IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Verbruik

Verpakking 

Goedkeuringen
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