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Čistič drevených terás

Osmo Čistič drevených terás je vysoko účinný čistiaci
koncentrát, vhodný na čistenie neošetrených, ale aj
naolejovaných drevených terás.

Spôsoby aplikácie

Oblasti použitia

Z koncentrátu Osmo Čistič drevených terás pripravte čistiaci
roztok nariedením vodou v pomere 1 : 25 až maximálne
1 : 1, riedenie závisí od stupňa znečistenia. Naneste na
povrch a vydrhnite kefou v smere vlákien dreva. Pre
mechanické čistenie drevených terás odporúčame použiť
Osmo čistiaci stroj. Po vyčistení opláchnite čistou vodou.

Pre čistenie všetkých vonkajších drevených povrchov ako
sú terasy, zásteny, ploty a drevený záhradný nábytok.

Čistenie pracovného náradia

Fyzikálne a technické parametre

Obsiahnuté látky
Na báze prírodných rastlinných olejov; 5 až 15 % rastlinných mydiel (aniónové tenzidy); < 5 % neiónových tenzidov; ošetrujúce zložky, suspendačných činidiel.

Očistite vodou a mydlom ihneď po použití.

Doba schnutia
Cca 3 – 4 hodiny (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu).

Upozornenie

Farebné odtiene

Pre obnovenie / úpravu už zošednutých plôch odporúčame použiť Osmo Odšeďovač dreva 6609.

8025 číry

Fyzikálne vlastnosti
Špecifická hmotnosť: 1,01 – 1,03 g/cm3
Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

Zabráňte priamemu kontaktu s úžitkovými alebo okrasnými rastlinami. Po zaschnutí odporúčame aplikovať finálny
náter jednou vrstvou Osmo Terasového oleja.

pH hodnota pri 20 °C: 10,9
Balenie: 1,0 l; 5,0 l
Výdatnosť: 1 l na cca 30 – 100 m2/ 1 náter, výdatnosť
produktu závisí od stupňa znečistenia.
Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt
– neobsahuje VOC.
Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný
v suchu a dobre uzavretý. Skladujte pri teplote +5 °C až
+35 °C. Počas prepravy nevystavujte mrazu.

Bezpečnostné opatrenia
a likvidácia
Bezpečnostné opatrenia
Uchovávajte mimo dosah detí. Ak je potrebná lekárska
pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku.

Likvidácia
Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym
nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu
len obaly úplne vyprázdnené.

Aplikačné údaje
Príprava povrchu
Odstráňte z povrchu voľné nečistoty.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní.
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.
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