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N°301

Liquido is producent van professionele behandelingsproducten voor 
binnen- en buitenhout. Liquido denkt & ademt hout.

BUITENHOUTREINIGER

BESCHRIJVING
Liquido buitenhoutreiniger is een voorbereidend reinigingsproduct 
voor buitenhout in diverse toepassingen: wanden, hekken, poorten, 
buitenschrijnwerk, buitenmeubilair, terrassen,... Het product verwijdert oud vuil, 
groene aanslag en geeft het hout zijn natuurlijk kleur deels terug.

EIGENSCHAPPEN
• Gebruiksklaar
• Watergedragen
• Na te bewerken binnen 24 uur
• De ideale voorbereiding van uw buitenhout vóór de afwerking

TOEPASSINGSGEBIED
Voor alle naald- en loofhout. Liquido 301 is het ideale reinigingsproduct 
voor houten gevels, kozijnen, ramen, pergola’s, poorten en al uw 
tuinmeubilair. Natuurlijk vet wordt makkelijk verwijderd met Liquido 301. 
Het product opent de poriën en garandeert zo een betere nabewerking. 
De buitenhoutreiniger kan bovendien gebruikt worden om oude lagen van 
een waterbeschermingsproduct te verwijderen. Voor zowel naaldhout- als 
hardhoutsoorten, vraag advies aan uw Liquido-specialist.
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N°301

Liquido is producent van professionele behandelingsproducten voor binnen- en buitenhout. Liquido denkt & ademt 
hout. Onze jarenlange ervaring in de houtsector, ijzersterke productkennis en vooral de nauwe samenwerking met u als 
schrijnwerker, bracht ons tot een uniek en vooruitstrevend gamma kwaliteitsproducten. Liquido beschermt uw hout, tilt 
uw projecten naar een nog hoger niveau en belooft u niks minder dan Professional Protection Products.

• Beschermingsproducten voor binnen- en buitenhout
• Uniek & milieuvriendelijk gamma
• Belgische producent

• Professionele samenwerking met schrijnwerkers
• Hoogwaardige, duurzame producten
• Advies voor uw houtproject

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Maak het oppervlak grondig nat met water. Gebruik hiervoor bvb. 

een tuinslang. 
2. Breng met een rugsproeier of sproeipomp de Liquido 

buitenhoutreiniger aan. 
3. Schrob met een halfharde schuurborstel in de langsrichting van het 

hout tot het schoon is. Het product vormt een grijze schuimlaag. 
De behandeling moet bij zware vervuiling mogelijks herhaald 
worden. 

4. Spoel voldoende met water tot alle schuim van het hout is 
verdwenen. Herhaal bij onvoldoende resultaat stap 2 & 3.

5. Laat het oppervlak nu goed drogen. Dit kan tot 24 uren duren.
6. Bescherm het gereinigde hout met Liquido 101 tegen verdere 

vervuiling of breng eerst een kleurbehandeling aan. 

Onthou: ook nieuw hout verdient een degelijke reiniging voor het 
behandeld wordt.

VERBRUIK
Verbruik is afhankelijk van de porositeit en het vochtgehalte van 
het hout. Een richtlijn is 0,05 - 0,15 L/m2 per laag bij geschuurd/
geschaafd hout.

VERVOER EN OPSLAG
Vorstvrij vervoeren en opslaan.

HOUDBAARHEID
Min. 1 jaar na productiedatum in originele gesloten verpakking.

VEILIGHEIDSINFORMATIE
zie MSDS en etiket

VERPAKKINGEN
1L (met trigger), 5L

NAWOORD
De gegevens vermeldt in dit merkblad, de toepassingsadviezen en 
andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken 
en ervaringen. Zij zijn echter, ook met betrekking tot aansprakelijkheid 
van derden, vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten 
en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende 
doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en 
eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen 
bij 20°C. Afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt 
graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle 
voorgaande.

BUITENHOUTREINIGER
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