Technický list
Flügger Čistič Dřeva A
Popis produktu
Flügger čistič dřeva A je účinný čisticí prostředek na dřevěné terasy v exteriéru. Odstraňuje nepravidelné
zbarvení, nečistoty, zbytky ochranných olejů. Ideální na čištění zvětralého dřeva - borovice, jedle a tlakově
impregnovaného dřeva.
Snadno se aplikuje díky gelovité konzistenci, nestříká.
Flügger čistič dřeva A musí být před nátěrem použit v systému s čistícím prostředkem Flügger čistič dřeva B na
čištění počasím opotřebovaného borovicového dřeva, jedlového dřeva a tlakově impregnovaného dřeva
lazurovacími laky. Při ošetření olejem na dřevo postačí použití Flügger čističe dřeva A.
Obsahuje hydroxid sodný a komplexotvorné látky ve vodním prostředí.
- velmi účinný prostředek pro odstranění zbarvení dřeva a špíny
- gelovitá konzistence zajištující snadnou aplikaci
- bez nepříjemného stříkání
Aplikace
Vhodný k čištění zvětralého dřeva - borovice, jedle, tlakově impregnovaného dřeva. Není vhodný na listnaté a
exotické dřevo nebo na nezvětralé jehličnaté dřevo - může způsobit skvrny. Pro tyto dřeviny použijte Flügger
čistič dřeva B.
Čištění povrchu před olejováním:
Naneste koncentrát Flügger čistič dřeva A štětcem na povrch. Po cca 10 minutách a nasycení podkladu,
kartáčem (pokud možno silně) a vodou povrch důkladně umyjte, dokud není zcela čistý. V případě silného
znečištění povrch postup opakujte
Čištění povrchu před ošetřením lazurovacími laky:
Použijte koncentrovaný Flügger čistič dřeva A jak je popsáno výše. Na mokrý povrch naneste štětcem Flügger
čistič dřeva B v hojném množství. Drhněte povrch středně tvrdým kartáčem napříč dřevních vláken. Opláchněte
čistou vodou. V případě, že nedojde k čištění dřeva oběma přípravky, mohou se na povrchu laku objevit skvrny.
Před aplikací olejů nebo jiných ochranných přípravků musí být ošetřovaný povrch dokonale suchý. Zvednuté
vlákna dřeva je vhodné přebrousit.
Výrobek může hliník nebo povrchy citlivé na zásadité směsi. Pečlivě zakryjte povrchy, které nepřijdou do styku
s přípravkem, například sklo nebo rostliny.
Technické údaje
Typ:
Hustota:
pH:
Vydatnost:
Ředění:
Skladování:
Složení:

Klíč: TERRASSERE

čistící prostředek
1,06 kg/l
cca 13
15-20 m²/l
nesmí se ředit
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem
voda (7723-18-5)
hydroxid sodný (1310-73-2)
glukonát sodný (527-07-1),
difosforečnan tetrasodný (7320-34-5)
sodný sůl, kys. polyakrylová
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Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené
informace jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.

