
HenCa b.v. 
 
Ontweringswater 
Voor het ontgrijzen van hout. 
 
Wat is Ontweringswater voor? 
Wat is de standaard verpakking en de prijzen? 
Waar gebruik ik Ontweringswater? 
Hoe ga ik met Ontweringswater aan de gang? 
Hoe reinig ik mijn gereedschap? 
Nog wat weetjes 
 
Wat is Ontweringswater? 
Ontweringswater is kant en klaar om vergrijzing van hout te verwijderen. 
 
Wat is de standaard verpakking en de prijzen? 
Kijk op http://www.hencacreme.com/prijslijst.php voor de actuele prijzen. 
 
Waar gebruik ik Ontweringswater  voor? 
Ontweringswater wordt gebruikt om vergrijsd, dus verkleurd, hout  weer zijn oorspronkelijke kleur terug te 
geven. Na toepassing van HoutCrème geen vergrijzing meer van uw schuttingen, buitenmeubilair, 
tuinhuisje, poorten e.d.  
 
Hoe ga ik met het Ontweringswater aan de gang? 
Oude vernis of laklagen goed verwijderen. Wordt afbijtmiddel gebruikt, dan goed nawassen met water of 
thinner. Er mogen geen resten van de verf, ammoniak of afbijtmiddel op het oppervlak achterblijven. 
 
En nu na deze informatie echt aan het werk: 
Het Ontweringswater is kant en klaar en direct toe te passen. 
Het Ontweringswater met de kwast op het gehele oppervlak aanbrengen en laten inwerken. Daarna goed 
naspoelen met schoon water. Indien nodig behandeling herhalen totdat het gehele behandelde object 
gelijk van kleur is. Bij hardnekkige verweringsgevallen dit ontweringwater verwarmen en warm op het hout 
aanbrengen. 
Verbruik: 1 liter is voor ca. 6-8 m² voldoende. 
Oppervlakte goed laten drogen. 
Licht schuren en met de HoutCrème afwerken 
 
Hoe reinig ik mijn gereedschap? 
De kwast is simpel te reinigen direct na gebruik met ruim water. 
 
Nog wat weetjes  
Bevat oxzaalzuur en alkanolen. 
Veiligheidsgegevens: 
R10: ontvlambaar. 
R21/22: schadelijk bij aanraking met de huid en opname door de mond. 
S2: buiten bereik van kinderen houden. 
524/525: aanraking met ogen en de huid vermijden. 
546: in geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking/etiket tonen. 
551: uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 
Afval: voorkom lozing in het milieu. Op veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale 
voorschriften. 
 
Neem bij vragen of twijfel contact op met HenCa b.v. te Zaandam: 
http://www.hencacreme.com/contact.php 
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