
Odstraňovač nátěrů dřeva Odstraňovač nátěrů dřeva 
- Holz-Tiefenreiniger -- Holz-Tiefenreiniger -
Speciální gel k odstranění zvětralých nátěrů dřeva v exteriéru

DostupnostDostupnost
Počet kusů na paletě 84

BaleníBalení 2 x 2 x 2,5 l2,5 l

Typ balení Kbelík K

Kód obalu 03

Číslo výrobkuČíslo výrobku

2640 ◼

SpotřebaSpotřeba Cca 200 ml/m² při jednorázovém použití

Oblasti použitíOblasti použití Terasové dřevo■
Odstranění zbytků nátěrů (olejů a tenkovrstvé lazury)■

Vlastnosti výrobkuVlastnosti výrobku Účinně odstraňuje zbytky nátěrů olejů a tenkovrstvých lazur z dřevěných palubek■
Broušení povrchu již není nutné■
Na vodní bázi■
Speciální kartáče mohou být našroubované, pomocí speciálního závitu, na běžné
teleskopické tyče

■

Údaje o výrobkuÚdaje o výrobku

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Hustota (20 °C) Cca 0,98 g/cm³

Viskozita Gelová

Bod vzplanutí >60°C

Zápach Mírný

CertifikátyCertifikáty Datenblatt über InhaltsstoffeDatenblatt über Inhaltsstoffe
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Systémové produktySystémové produkty

*Používejte biocidní přípravky bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Terasový olej Terasový olej  (7690) (7690) [eco][eco]

TOP terasový olej TOP terasový olej (2652)(2652)

Grünbelag-Entferner* Grünbelag-Entferner* (0676)(0676)

WPC-Imprägnier-Öl WPC-Imprägnier-Öl (2087)(2087)

ZpracováníZpracování

Naneste materiál pomocí speciálního kartáče nebo štětce rovnoměrně na celou plochu.
Nechte působit cca 30 minut.
Pomocí plošného rozprašovače (4040 nebo 4041) postříkejte lehce vodou, abyste
aktivovali čistič.
Dřevo čistěte ve směru vláken dřeva/prken pomocí speciálního KARTÁČE.
Prohloubeniny očistěte pomocí speciálního kartáče na terasové drážky.
V případě potřeby opakujte navlhčení a vydrhnutí.
Obzvláště odolné zbytky nátěrů můžete, pokud je potřeba, v mokrém stavu odstranit
pomocí kovové špachtle.
Dřevo důkladně opláchněte pomocí zahradní hadice.
Oplachování několikrát opakujte, dokud se nepřestane tvořit pěna. Tady pomůže zametení
zbytkové vody pomocí koštěte.
Po uschnutí vyčištěného povrchu jej posuďte a případně proces zopakujte.
V případě potřeby doporučujeme použití přípravku Holz-Entgrauer!
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Podmínky při zpracováníPodmínky při zpracování
Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +15 °C až do max. +25 °C

■

Upozornění přiUpozornění při
zpracovánízpracování

Ošetřené plochy opláchněte velkým množstvím vody.
Vodu z oplachování nevylévejte do kanalizace.
Okrasné a užitkové rostliny, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti, stejně jako i
stavební komponenty ochraňte pomocí plachty nebo fólie.

Nářadí / čištěníNářadí / čištění Speciální kartáč, štětec

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivostSkladování / trvanlivost V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost
min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údajeBezpečnostní údaje Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci
odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat
společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.
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Biocidní přípravek *Používejte biocidní přípravky bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Předpis (EG) Nr. 648/2004
o čisticích prostředcích

< 5 % fosfáty,
Isothiazolinonkombination,
MIT (2-Methyl-2H-isothiazol-3-on),
BIT (1,2-Benzisothiazol-3-(2H)on)

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data
byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako
orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.
Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny
a popisují naše produkty a informují o jejich použití
a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na
základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných
pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb
nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální
případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést
zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou
vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně
určenému účelu, je technické poradenství v oblasti
použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle
nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak
platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje
poslední vydání Technického listu.
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