Technický list
Flügger Čistič Dřeva B
Popis produktu
Typ: Kyselý čisticí prostředek.
Flügger čistič dřeva B je účinný čisticí prostředek na terasy v exteriéru založený na kyselinách. Odstraňuje nepravidelné
zbarvení, plísně, nečistoty, zbytky ochranných olejů. Ideální na čištění zvětralých exotických a listnatých dřevin nebo
nezvětralých jehličnatých dřevin v exteriéru. Uchovává přirozený vzhled ošetřeného dřeva.
Snadno se aplikuje díky gelovité konzistenci, nestříká.
Používá také v kombinaci s Flügger čističem dřeva A při čištění zvětralých jehličnatých dřevin dřevin - borovice, jedle a
tlakově impregnovaného dřeva, které budou po umytí ošetřeny lazurovacími laky. Biologicky odbouratelný.
- nejlepší na exotické dřevo
- gelovitá konzistence zajišťující snadnou aplikaci
- oživuje přirozený vzhled dřeva
Aplikace
Vhodný k čištění olejovaných nebo neošetřených exotických a listnatých dřevin a také nezvětralých jehličnatých dřevin v
exteriéru. Odstraňuje nežádoucí zabarvení, nečistoty, plísně a mechy. Zejména je vhodný na exotické dřeviny - zahradní
nábytek z týku nebo jiných exotických typů dřevin, obložení domů, okna, terasy apod.
Flügger čistič dřeva B je nutné použít neředěný.
Navlhčete povrch čistou vodou. Naneste Flügger čistič dřeva B štětcem ve vydatné vrstvě. Ponechte vsakovat po dobu cca
15 minut. Poté středně tvrdým kartáčem a vodou povrch ve směru let dřeva důkladně umyjte. Na závěr opět opláchněte
čistou vodou. V případě silného znečištění povrchu postup opakujte.
Použití v systému s Flügger čističem dřeva A: Naneste Flügger řistič dřeva A tvrdým štětcem nebo kartáčem. Po vsáknut
(cca 10 min.) kartáčem a čistou vodou povrch důkladně vydrhněte. Postup opakujte až je povrch dokonale čistý. Na závěr
opláchněte čistou vodou. Poté na mokrý povrch naneste štětcem Flügger čistič dřeva B v hojném množství.
Drhněte povrch středně tvrdým kartáčem až do dřevních vláken. Opláchněte čistou vodou.
Před aplikací olejů nebo jiných ochranných přípravků musí být ošetřovaný povrch dokonale suchý. Zvednuté vlákna dřeva je
vhodné přebrousit.
Technické údaje
Hustota:
pH:
Vydatnost:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:
Složení:

1,09 kg/l
cca 1,4
cca 1 m²/l
nesmí se ředit
voda
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem
voda (7723-18-5), kys. citronová monohydrát (5949-29-1), alkohol etoxylát propoxylát
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www.flugger.cz Technická podpora: info@janoco.eu. 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.

