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WPC&BPC ČistiČ komPozitnýCh terás

osmo WPC&BPC Čistič kompozitných terás je vysoko 
účinný ľahko alkalický čistič na odstraňovanie nečistôt 
v exteriéri. Čistí kompozitné materiály na báze dre-
vo-plast, napr. na terasové dielce.

Fyzikálne a technické parametre
Oblasti použitia
WPC / BPC povrchy a ostatné vodoodolné povrchy v exterié-
ri, ako sú napríklad záhradný nábytok alebo ploty z plastov. 

Obsiahnuté látky

Alkalický základný čistiaci prostriedok: < 5% katiónové 
tenzidy, neiónové tenzidy, silikáty, komplexotvorné činidlá  
a prísady. 

Farebné Odtiene

8021 číry

Fyzikálne vlastnOsti

Špecifická hmotnosť: 1,05 – 1,10 g/cm3

Viskozita: 20 – 25 s Din 53211/3 mm
Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu
pH hodnota pri 20 °C: 10,9
Balenie: 1,0 l; 5,0 l 
Výdatnosť: 1 l na cca 10 – 50 m2/ 1 náter, výdatnosť 
produktu závisí od stupňa znečistenia.
Obsah VOC: eU limitná hodnota pre tento produkt 
– neobsahuje VoC.
Skladovanie: 2 roky a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu 
a dobre uzavretý. skladujte pri teplote +5 °C až +35 °C.

AplikAčné údAje
PríPrava POvrchu

odstráňte z povrchu voľné nečistoty.

sPôsOby aPlikácie

koncentrát zrieďte vodou v pomere 1 : 10 až 1 : 20. 
naneste na znečistenú plochu. nečistoty uvoľnite kefou 
s násadou a opláchnite čistou vodou. V každom prípade 
najprv na skrytom mieste overte reakciu daného materiá-
lu a čističa. Pre strojové spracovanie na terasách odporú-
čame použitie osmo stroj na čistenie terás. 

Čistenie PracOvnéhO náradia

očistite vodou a mydlom ihneď po použití.

dOba schnutia

Cca 1 – 2 hodiny (pri normálnych klimatických podmien-
kach, 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu). 

uPOzOrnenie

nepoužívajte čistič neriedený! na neznámych podkladoch 
môže spôsobiť zmenu farby alebo štruktúry povrchu. 
Aplikujte pokiaľ možno na celej ploche. zabráňte zaschnu-
tiu roztoku. nie je vhodné pre denné upratovanie.

Bezpečnostné opAtreniA 
A likvidáciA
výstražné uPOzOrnenia

neBezPeČenstVo

obsahuje metasilikát disodný. Dráždi kožu. riziko vážne-
ho poškodenia očí.

bezpeČnostné OPatrenia

Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné ruka-
vice / ochranné okuliare. Pri kontakte s pokožkou: opatr-
ne umyte veľkým množstvom vody a mydla. Po zAsiAh-
nUtÍ oČÍ: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. 
Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je 
možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak je 
potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo 
etiketu výrobku. reaguje s kyselinami za vzniku tepla! 
nebezpečenstvo vystrekovania! Dodržujte bežné bezpeč-
nostné opatrenia pre prácu s chemikáliami.

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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