Eerlijke bescherming
van hout

Gråning
houtvergrijzingsmiddel
Gråning is een oude Zweedse
methode om hout snel oppervlakkig
te verouderen. Het effect is alsof
het hout lange tijd in de zon heeft
gelegen. De grijze tint is afhankelijk
van de concentratie, het aantal
behandelingen alsmede het type en
de leeftijd van het hout. Met name
het tanninegehalte speelt een rol.
De kleur wordt grijs bij vuren en
andere lichte houtsoorten maar bij
eiken en ander hardhout wordt het
snel zwartachtig. Bij Rubina Acacia
en vergelijkbaar hardhout krijgt
u een zilveren tint. U kunt de tint
aanpassen door de concentratie te
veranderen. Gråning werkt alleen
direct op het hout, er mag geen was,
olie, verf of dergelijke aanwezig zijn.
Maak altijd een proefstukje!

Gråning beschermt NIET tegen
zonlicht, dus onbehandeld hout zal
altijd nog donkerder worden. U kunt
Storuman Skydd of TOPP (interieur)
gebruiken om verdere veroudering te
vertragen. Alternatief is Pansar voor
buitenterrassen. Lees de product
informatie hiervoor goed door!

Gebruik
Maak een mengsel van Gråning-poeder.
Gebruik koud water en 2 tot 50 gram
van ons poeder per liter afhankelijk van
de houtsoort (bij veel tannine minder
poeder gebruiken), de vochtigheid
en de houtstructuur. Voor eiken en
houtsoorten die veel tannine bevatten,
is het het beste om te beginnen met
1 - 2 gr per liter. Bij minder tannine
houdende houtsoorten zoals vuren,
larix, douglas en grenen moet u zeker
30 – 50 gr per liter gebruiken.
Een kleine toevoeging van zeep
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zorgt ervoor, dat de oplossing beter
doordringt. Gebruik alleen vers
gemaakte oplossingen: de oplossing is
niet duurzaam en wordt bruin! Breng
de oplossing egaal op het hout aan
(kwast of evt. plantenspuit) en laat het
ongeveer 8 minuten inwerken. Meestal
is een enkele behandeling voldoende.
Na 8 minuten heel ruim afspoelen
met water, zodat alle resten weg zijn.
Laat drogen en beoordeel vervolgens
of de gewenste kleur is bereikt. Pas
evt. de concentratie aan of herhaal de
behandeling.

Let op
Gråning-oplossing kan verkleuring van
ramen en glas veroorzaken (etsen)!
Verwijder deze dus eerst of dek ze goed

af. Reiniging met veel zeep en water.
Let ook op dat de oplossing niet op
tegels en andere poreuze oppervlakken
komt. Is dit wel het geval spoel dan heel
grondig met een sopje omdat anders
bruine vlekken ontstaan. Gråning
oplossing is niet schadelijk voor planten
mits goed verdund (bij afspoelen).
Bij heel vers hout kan de verkleuring
groenig zijn omdat de tannine nog geel
is. Wacht in dat geval met behandelen
tot het hout een tijd heeft kunnen
ademen en het vocht uit het hout
is. Zorg er ook voor dat behandelde
oppervlakken goed doordrogen, dauw
etc. kan vlekken geven als het hout nog
niet droog is.

Veiligheid
Buiten bereik van kinderen bewaren.
H315, H319 Veroorzaakt huidirritatie
/ ernstige oogirritatie. Vermijd
oogcontact en huidcontact,
draag een veiligheidsbril, draag
handschoenen. Stof kan de
luchtwegen, ogen en huid irriteren.
In geval van huid- of oogcontact,
onmiddellijk spoelen en met veel
water. Verwijder contactlenzen zo snel
mogelijk en ga dan door met spoelen,
zoek medisch advies en toon het etiket.
H302 Schadelijk bij inslikken. In geval
van inslikken en niet goed, een arts
raadplegen en het etiket tonen. P301 +
312, P280, P302 + P352, P305 + P351

+ P338, P313, P273. Bevat ijzersulfaat.
Spoel met ruim water weg.

!

H302, H315, H319 P305
+ P351 + P338 P313
P273 P301 + 312 P302
P352 P208
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