Technický list

Flügger Terrace Cleaner
Čistič na dřevo v exteriéru
Popis produktu
Velmi účinný čistič dřeva v exteriéru – terasy, zahradní nábytek, ploty, obložení apod. Efektivně odstraňuje nepravidelné zbarvení,
nečistoty, zbytky ochranných olejů. Ideální na čištění všech typů dřeva – smrk, borovice, jedle a tlakově impregnovaného dřeva a
také tmavé exotické dřeviny.
VELMI ÚČINNÝ PRO ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO ZABARVENÍ A NEČISTOT NA DŘEVU V EXTERIÉRU.
Aplikace




Naneste koncentrovaný Flügger Terrace Cleaner štětcem v hojném množství a ponechte cca 10 minut působit. Vydrhněte
povrch středně tvrdým kartáčem napříč dřevních vláken.
Oplachujte povrch čistou vodou dokud je povrch čistý. Je možné použít k opláchnutí i tlakovou vodu.
Tento způsob ošetření můžete opakovat v případě velmi silného znečištění dřeva.

Před aplikací olejů nebo jiných ochranných přípravků na dřevo musí být ošetřovaný povrch dokonale suchý.
Zvednuté vlákna dřeva je vhodné přebrousit.
Výrobek může poškodit 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:

čistící prostředek
1,06 kg/l
cca 14
15-20 m²/l
neředit
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mrazem
Obsahuje: Hydroxid draselný
Nebezpečí. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná
lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte ochranný oděv/ochranné
rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části
oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut
opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Odstraňte obsah/obal k schválenému odpadišti. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Klíč: TERRASSERE
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