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BUTINOX TERRASSFÖRNYARE  
_________________________________________________________________________________  
Produkttyp:  
Butinox Terrassförnyare är ett starkt, alkaliskt medel för rengöring av trä. Butinox Terrassförnyare 
avlägsnar effektivt gammal olja och lasyr. Butinox Terrassförnyare rengör effektivt smutsiga ytor och 
andra nedbrutna terrassgolv och träytor. Terrassförnyaren ljusar även upp träet. Exotiska träslag skall 
efter behandling med Butinox Terrassförnyare neutraliseras med Butinox Terrasstvätt.  
 
Användningsområde: 
Butinox Terrassförnyare används utomhus till alla typer av träslag; terrassgolv, möbler, dörrar o.dyl. 
Avlägsnar effektivt ytan av tidigare oljebehandlingar och ljusar upp träet.  
 
Tekniska data:  
_________________________________________________________________________________  
Förbehandling/bruksanvisning 
 
 
 
 
 
  

Tryckimpregnerat trä/ljusa träslag: Häll en 
passande mängd av Butinox Terrassförnyare 
över hela golvet och fördela rikligt och jämnt 
med lasyrpensel eller rulle. Låt Butinox 
Terrassförnyare ligga och verka ca. 10-15 
minuter. Torra fält hålls fuktiga genom att 
applicera mer Terrassförnyare. Avlägsna 
oljan/lasyren med en högtrycksspruta eller 
skrubba ytan ren med en borste ( hård borst). 
Skölj därefter av med rikliga mängder med 
vatten. På underlag med tjock intakt oljefilm, 
kan en upprepning av behandlingen behövas. 
 
Önskas extra blekt utseende appliceras Butinox 
Terrasstvätt. 
 
Efter tork (1-2 dygn) behandlas ytan med en 
oljeprodukt som slutbehandling. 
 
Exotiska träslag: Exotiska träslag kommer att 
mörkna efter behandling med Butinox 
Terrassförnyare. För att ljusa upp 
träet/neutralisera skall träet appliceras Butinox 
Terrasstvätt. 
 

i) Efter att oljan är avlägsnad 
appliceras Butinox Terrasstvätt 
medan ytan fortfarande är våt. 

ii) Fördela Butinox Terrasstvätt med 
en lasyrpensel eller rulle. 

iii) Vänta ca. 5- 10 minuter och skölj av 
med vatten. 

Appliceringsmetod:  Lasyrpensel, tvättborste eller rulle. 
Litervikt: 1,01 
Rekommenderad förbrukning:  8-10 m2/liter  
pH-värde:  13-14) 
Emballage:  5L plastflaska 
Avfallshantering:  Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före 

rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte 
hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal 
miljöstation. 
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Anmärkningar: 

 
Lagras frostfritt. Används oförtunnad. Butinox 
Terrassförnyare etsar aluminium och glas. Ev. 
spill sköljs bort med vatten. 
Produkten innehåller lut och är etsande. Läs 
varningstext på emballaget. 

Ytterliggare information:  Det är utarbetat säkerhetsdatablad för produkten.  
Revisons datum:  2010.07.01 (enl. NO 21.02.06)  
 


