Výrobek č.: 3711

Odšeďovač na teakové dřevo

Všeobecný popis produktu
Popis produktu

Oblast použití

Spolehlivě čistí a odstraňuje efekt zašednutí zesvětlením dřeva. Působí na tvrdá i měkká
dřeva účinnými látkami z kokosové mastné kyseliny, jakož i z přírodně identické kyseliny
oxalové.
Po ošetření je třeba dřevěné plochy nově ošetřit!
Zahradní nábytek z tvrdého i měkkého dřeva. Použitelný i na zašedlá terasová prkna atd.

Složení

Voda, kyselina oxalová, methylcelulóza, emulgátor na rostlinné bázi

Skladování
Trvanlivost
Velikosti obalů
Spotřeba
chemVOCFarbV

Dobře uzavřené. Skladujte v suchu a chladu, chraňte před mrazem.
V uzavřeném obalu trvanlivý nejméně 4 roky.
1l
Závisí na savosti dřeva, nejméně ale 100ml/m²
odpadá

Pokyny ke zpracování
Zpracování

Před upotřebením protřepejte a štětcem naneste v dostatečné vrstvě na dřevěný povrch.
Nezpracovávejte na přímém slunci, jinak odšeďovač příliš rychle schne. Při vysokých
teplotách dřevo nejdříve trochu navlhčíme. Necháme působit přibližně 10-15 minut.
Vydrhneme vodou a kartáčem nebo brusným rounem opláchneme vodou. K neutralizaci
a odstranění nečistot opláchneme řádně vodou a dřevo nakonec necháme dobře
proschnout. Dřevo je po tomto procesu hrubé a vylouhované. Povrchy před dalším
ošetřením dobře obrousíme a nově ošetříme produkty biopin, např. Olejem na zahradní
nábytek, Teakovým olejem ve spreji nebo terasovým olejem.

Likvidace produktu

Zbytky barev nebo rozpouštědel nevylívejte kanalizace nebo půdy, resp. nenechte je tam
proniknout ani během zpracování! Zcela zaschlé zbytky tohoto produktu se mohou
ukládat do domovního nebo komunálního odpadu; prázdné plechovky (bílý plech) patří do
recyklačních nádob podle místních úředních předpisů.

Bezpečnostní pokyny

Způsobuje podráždění kůže.
Způsobuje těžké podráždění očí.
Pokud je nutná konzultace lékaře, ukažte obal nebo etiketu s výstražnými symboly.
Chraňte před dětmi.

Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a praktického používání. Slouží výlučně k
informacím ale nejsou žádnou zárukou výsledku. Uživatel si musí vyzkoušet produkty ohledně jejich vhodnosti pro svůj účel
použití. Odpovědnost výrobce je omezena na kvalitu produktu a vylučuje chybné použití. Výrobce si vyhrazuje právo na
změny složení ve smyslu technického nebo ekologického pokroku. Stav: leden 2015
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