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POWER-GEL TREFORNYER

PRODUKTBESKRIVELSE
Osmo Power-Gel er et rengjøringsmiddel som fjerner grånet treoverflate slik at treet for tilbake et friskt og gyllent utseende. 
Anbefales til terrasse, kledning eller andre overflater utendørs, og kan brukes på alle treslag. Produktets gelekonsistens er 
praktisk for vertikale flater, da produktet ikke renner av. 

ANBEFALT BRUK
Til terrasse, kledning eller andre treoverflater utendørs, Kan brukes på alle treslag.
 
INNEHOLDER
Inneholder biologisk nedbrytbart oksalsyre (<5%). Dette produktet er uten løsemidler, formaldehyd, klorforbindelser og 
aminer. Utvidet innholdsdeklarasjon sendes på forespørsel. 
 
TEKNISKE DATA
Spesifikk vekt: 0,99-1,05 g / cm³
Viskositet: 70s DIN EN ISO 2431/3 mm, tiksotropisk 
Lukt: Svak/mild, luktfri etter tørk

EMBALLASJESTØRRELSER 
Produktet leveres i størrelsene: 0,5L, 2,5L (børste medfølger) og 5L 
 
DEKKEVNE
1l dekker ca. 10 m² avhengig av overflatens tilstand. Referanse er glatt, høvlet eller pusset overflate.
Treets alder kan påvirke dekkevnen og tørt eldre tre kan derfor kreve mer olje.
 
TØRKETID
Ca. 24-48 timer under normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet.  
Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.  
 
VERKTØY
Terrasse/balkong: Osmo gulv- og veggbørste 150mm
Kledning, gjerder, møbler m.m.: Osmo Pensel 
 
RENGJØRING AV VERKTØY
Benytt vann og såpe umiddelbart etter bruk.

LAGRING / OPPBEVARING 
Holdbarhet opptil 2 år eller lengre. Forutsetter at boksen er lukket, tett og lagret tørt ved temperaturer mellom 5-35 °C.
Må ikke utsettes for frost under transport!

AVFALLSHÅNDTERING 
Produktrester og tømt embalasje leveres i henhold til lokale offisielle retningslinjer (kode nr. 20 01 29).  
Kun helt tom emballasje kan resirkuleres.
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FORARBEID
Unngå å arbeide direkte i sollys. Fjern rusk og skitt fra overflaten med en kost. 
Start med å fukte hele overflaten med vann, og hvis nødvendig gjenta dette under behandlingen slik at overflaten alltid er 
fuktig. Produktet skal ikke rekke å tørke ut.

*MERK! 
Beskytt metall (f.eks. hengsler) og planter mot direkte kontakt. F.eks. dekk prydplanter og gårdsplanter med en presenning.

PÅFØRING
Påfør Power-Gel med en pensel eller børste over hele overflaten.
Overflaten skal være fuktig hele tiden, og påfør mer vann eller produkt hvis nødvendig.
La produktet virke i ca. 20 minutter.
 Etter ca. 20 minutter skrubbes overflaten med en stiv børste.
Skyll treverket lenge og godt med vann, slik at alt middel og løse trefibre fjernes. 

Vi anbefaler å bruke hageslange og ikke høytrykkspyler, som fort kan løsne friske trefibre og lage merker.
Når treverket tørker får det en gylden og fin overflate. 

Husk at overflaten må være helt tørr før man starter ny behandling for å beskytte treet. 

HELSE OG SIKKERHET
Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke komme i øynene, på hud eller på klær. Hvis medisinsk råd er nødvendig, ha
produktbeholder eller etikett for hånden. Se produktets sikkerhetsdatablad for informasjon om helse og sikkerhet.

ANSVARSBEGRENSNING 
Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Osmo sin beste kunnskap, basert på labratorietesting og praktiske erfaringer. 
Osmo kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet, mindre produktendinger kan bli gjennomført for å 
overholde lokale krav. Osmo forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel. 

Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere utgaver. Osmo anbefaler i tillegg til å se på sikkerhetsdatablad for dette 
produktet. Se vår hjemmeside www.osmonorge.no for mer informasjon.
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