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BIOFA Terrassefornyer 
art. no. 2089  1 l / 5 l 
 
Egenskaper: Kraftig rengjøringsmiddel for grått og værslitt treverk utendørs, både teak, 
akasie, furu, gran osv., ubehandlet eller tidligere oljet. Rengjør, fornyer og lysner grått og 
slitt treverk og gir treet sin naturlige farge og patina tilbake. Velegnet for terrassegulv, 
møbler, ytterdører, fasadekledning osv.  
Inneholder: Vann, oksalsyre,  <5% anionisk tensid fra kokosfett, sølvsulfat.
Bruksanvisning: 
1. Forbehandling:  Fjern sand og løst smuss med en børste eller kost.  
2. Påføring:  Rist flasken godt og påfør Terrassefornyer med en malekost eller svamp. La 
oppløsningen virke i minst 15 minutter, deretter skures overflaten med egnet børste eller 
skurepad i treets retning, ikke på tvers. Fukt tørre områder med litt vann eller 
Terrassefornyer. Spyl til slutt overflaten med vannslange eller vannkanne, bruk helst ikke 
høyttrykkspyler. Gjenta evt. behandlingen ved behov. Ved ekstra skitne overflater kan man 
øke virketiden. Før videre behandling bør treet tørke grundig, optimalt 1-2 døgn.  
Viktig: Gjør en test på et mindre synlig sted! Må ikke brukes i direkte solskinn! 
3. Etterbehandling og pleie: Etter at treet er tørt anbefales 1-2 strøk Biofa 3753 
Terrasseolje eller 3752 Teakolje, også som videre pleie. 
4. Rengjøring av arbeidsredskap: Rengjør med rent vann umiddelbart etter bruk. 
 
Forbruk: 100-125 ml/m² eller 8-10 m²/l – avhengig av smussgrad og treets beskaffenhet. 
Lagring: Kjølig, frostfritt og godt lukket. 
 

Sikkerhetsregler: 
Helseskadelig ved kontakt med huden eller ved svelging. 

Inneholder oksalsyre. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. 

Unngå kontakt med øynene og huden. 
Får man stoffet på huden skyll straks med mye vann. 

Benytt egnede hansker og øyebeskyttelse under arbeidet.  
Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med rent vann. 

Ved svelging kontakt lege snarest og vis frem etiketten. 
Les produktets datablad nøye! 

 
 
 

 

Miljøinformasjon: BIOFA Terrassefornyer er et naturprodukt, og tørre rester kan 
deponeres som husholdningsavfall. Større mengder leveres ordnet deponi. Tomme 
kanner leveres gjenbruksstasjon. Registrert i Produktregisteret.   
EU-avfallskode: 20 01 29 

Importør:  
Biofa Norge AS 
Munkerudtunet 10 
1164 Oslo 
Tlf. 22 74 10 33 
www.biofa.no  info@biofa.no
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