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De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumproeven en is uitsluitend bedoeld als richtlijn.  

NP Solutions BV kan geen verantwoording aanvaarden voor een goede werking bij speciale toepassingen.  

Gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze brochure genoemde producten zijn geen verantwoordelijkheid van NP Solutions BV .  

Het verdient aanbeveling bovengenoemde producten eerst te testen voor gebruik in productie. 

NP Solutions BV 

Kattestaart 11 

2954 AC Alblasserdam 

Tel. +31(0)78 6933723 

Fax. +31(0)78 6916156 

e-mail info@npsolutions.nl 

 

ALGEMEEN 

 

Mona-Clean WR is een speciaal samengesteld product op waterbasis dat ontwikkeld is voor het 

reinigen van houten oppervlakken buitenshuis en het verwijderen van grijs oxidatie van  onbehandeld 

hout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEPASSINGEN 

 

Mona-Clean WR is voor buitenshuis gebruik op schoon hout, o.a.: 

• Dekhout 
• Hekwerk  
• Tuinmeubilair 

• Decoratief houtwerk 

 

VOORDELEN 

• Verwijdert doeltreffend vuil, verontreinigingen en vlekken  
• Herstelt de oorspronkelijke kleur van het hout.  
• Geschikt voor diverse soorten type onbehandeld buitenhoutwerk.  
• Gemakkelijk aan te brengen 

• Zuinig in gebruik. 

• Kant-en-klaar product. 
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Kleur    Helder, transparant 

Vorm    Viskeuze vloeistof 

Applicatie   Borstel  

Verbruik   5 – 8 m2/ltr afhankelijk van ouderdom en verontreiniging op het hout. 

Onderhoud apparatuur Reinig met water direct na gebruik.  

Verpakking   5 liter cans 

Opslag    Aanbevolen opslag in een koele, droge plaats met temperaturen tussen  

    5 - 15°C. 

Houdbaarheid  12 maanden in originele verzegelde verpakking.  

 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Vooraf testen op een kleine niet opvallende plaats is aanbevolen.  

Goed schudden/ mengen voor gebruik.  

Gebruik het product puur, niet verdunnen.  

Breng het product royaal aan op het te behandelen oppervlak met een borstel.  

Laat het inwerken tot het reageert met de verontreiniging, duurt 5 – 15 minuten, afhankelijk van de 

verontreiniging van het oppervlak. 

Gebruik van een harde borstel kan de effectiviteit van het product verbeteren.  

Spoel na met schoon water en laat het drogen.  

Voor extra effectiviteit gebruik warm water voor het spoelen.  

 

 


