Turbogel
Lacq Turbogel is een krachtige hout- cleaner en ontgrijzer om vergrijsd en verweerd
buitenhout te revitaliseren. De biologisch afbreekbare gelformule zorgt er voor dat
Turbogel eenvoudig aangebracht kan worden op zowel horizontale als verticale
oppervlaktes. Door de dieptewerking van de Turbogel wordt het vuil en de grijze patina
eenvoudig verwijderd. Waar een hoge drukreiniger hout beschadigd en de levensduur
verkort. Turbogel zorgt voor een veilige reiniging zodat u zo lang mogelijk uw hout kunt
genieten.
Algemeen
Gebruiksdoel

Kenmerken

Het reinigen en revitaliseren van buitenhout zoals: tuinmeubelen, vlonders, houten gevels
houten dek en soortgelijke houten oppervlakken.

▪︎ Reinigt van binnenuit

▪︎ Verwijderd groen aanslag

▪︎ Verwijderd vergrijzing

▪︎ Biologisch afbreekbaar

▪︎ Verwijderd vochtplekken

▪︎ Geeft natuurlijke hout kleur
Wat heb ik nodig

Gereedschap

▪︎ een platte (blok) kwast.
▪︎ Harde (schrob) borstel
▪︎ Tuinslang

Voor gebruik

Turbogel goed door roeren

Rendement

Circa 10 m2 per liter.

Aan de slag

Voorbereiding

Spuit het houten oppervlak eerst schoon en nat met de tuinslang. Gebruik hier geen
hogedruk reiniger voor. Met hoge druk beschadigd u het hout blijvend.
Bescherm metaal en planten voor direct contact met de gel.

Aanbrengen

Breng Turbogel royaal aan met de kwast. Werk hierbij in de richting van de houtnerf.
Laat de gel dan 20 minuten inwerken op het hout

Hout reinigen

De gel heeft het vuil en de vergrijzing na 20 minuten losgeweekt en kan nu met een harde
borstel weg geschrobd worden.

Afspoelen

Spoel het oppervlak af met veel water. Turbogel is biologisch afbreekbaar en kan gewoon
weggespoeld worden.
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Na de klus

Na gebruik

Reinigen

Houdbaarheid

Let op!
Verduurzaming
van het hout

Luchtdicht afsluiten.

Gereedschap reinigen met water.

In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard bij een temperatuur tussen
de 5°C en 35°C zijn de producteigenschappen 5 jaar gegarandeerd.
Lacq Turbogel ten alle tijden vorstvrij bewaren.
Wanneer het houten oppervlak volledig gedroogd is (na minimaal 48 uur) kan het
gereinigde oppervlak verduurzaamd worden met:
Lacq Hardhout olie: Voor het beschermen en het natuurlijk aangezicht van buitenhout
zoals: tuinmeubelen, vlonders, teakhouten dek en ander hardhout.
Lacq Energol: Zijdeglanzende houtbescherming op basis van olie voor het beschermen
van al uw buitenhout zoals: tuinhuizen, schuttingen en houten geveldelen. Verkrijgbaar in
7 kleuren
Lacq Produra: Matte houtbescherming voor het beschermen van al uw buitenhout zoals:
tuinhuizen, schuttingen en houten geveldelen. Verkrijgbaar in 12 kleuren.
Produra is watergedragen en opgebouwd uit plantaardige grondstoffen.

Meer informatie

voor uitgebreide veiligheidsinformatie, veel gestelde vragen en handige tips:

www.lacq.eu
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