Čistič

Pallmann WOOD REFRESHER
Čistiaci prostriedok na vodnej báze pre drevené plochy v EXTERIÉRI
Použitie:
Vhodný okrem iného pre oživenie a čistenie drevených plôch
v exteriéri.
Vytvára prírodný farebný tón dreva.
Upozornenie:
Pre udržanie prírodného tónu dreva a pre jeho ochranu sa musí po
každom použití výrobku Pallmann WOOD REFRESHER (Entgrauer)
a dôkladnom vyschnutí vyčistenej plochy vykonať jej ošetrenie
výrobkom Pallmann OUTDOOR OIL. Keď nebude bezo zvyšku
odstránený čistič WOOD REFRESHER, môže dôjsť k narušenie
olejovej vrstvy a týmto aj k zníženiu jej ochranného účinku.
Spracovanie:
1. Staré vrstvy oleja či lakov musia byť odstránené
2. Pred použitím dobre pretrepať
3. Podľa stupňa znečistenia/zašednutia dreva naniesť
Pallmann WOOD REFRESHER neriedený alebo riedený
s vodou 1:3 na predvlhčené drevo a pomocou tvrdšieho
kartáča alebo podobného nástroja zapraviť do dreva
v smere vlákien. Po 15 minútach účinku vykartáčovať
rozpustené nečistoty/zašednutia kartáčom a vodou, až sa
dosiahne požadovaný odtieň dreva. Pallmann WOOD
REFRESHER sa nesmie nechať zaschnúť! U väčších plôch
pracovať po úsekoch a v prípade potreby tento postup
zopakovať.
4. Následne plochu dôkladne omyť čistou vodou.

Údaje o spotrebe:
Spotreba: cca 50-100ml/m2 (podľa stupňa znečistenia/zašednutia)
Vlastnosti výrobku/ prednosti:
Čistič na vodnej báze k oživeniu znečistených/zašednutých
drevených plôch v exteriéri.



Vysoká čistiaca schopnosť
Šetrný voči drevu

Technické údaje :
Druh balenia :

umelohmotný kanister

Dodávané balenie:
Skladovateľnosť :

2l
cca 12 mesiacov v neotvorenom balení.
Chrániť pred mrazom.

Ochrana práce a životného prostredia:
Nehorľavý. Môže spôsobiť ťažké poškodenie očí. Vyhnúť sa kontaktu s očami
a pokožkou. Pri kontakte s očami ihneď vypláchnuť vodou a vyhľadať lekára. Pri
kontakte s pokožkou zasiahnuté miesto ihneď umyť veľkým množstvom vody
a mydla. Pri spracovaní používať ochranný kréma na pokožku, ochranné
rukavice a okuliare.
Je potrebné dbať mimo iného na: predpisy GefStoffV, bezpečnostné pokyny na
etikete nádoby, údaje na bezpečnostnom liste.
Je potrebné dbať mimo iného na: Predpisy GefStoffV, bezpečnostné pokyny na
etikete nádoby, údaje na bezpečnostnom liste a návod vzorovej prevádzky
stavby BG pre výrobky GISCODE W2/DD+. Po vytvrdnutí pachovo neutrálny, ako
aj ekologicky a fyziologicky nezávadný. Veľmi nízky obsah rozpúšťadiel –
EMICODE EC 1 R PLUS.
Likvidácia odpadu:
Nevylievať do kanalizácie, vôd alebo do zeme. Vyprázdnené nádoby bez zvyšku
sú recyklovateľné v súlade s miestnymi/úradnými predpismi. Pokiaľ je to vôbec
potrebné, nádoby so zvyšným obsahom, ako aj zvyšky výrobku sú zvláštny
odpad.
Tieto údaje vychádzajú z našich starostlivých výskumov a skúseností.
Rozmanitosť súčasne použitých materiálov, ako aj rozdielne podmienky na
stavbách a spôsoby spracovania však nemôžu byť nami jednotlivo kontrolované
alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto od Vášho odborného
posúdenia staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností
vykonať vlastné skúšky alebo si vyžiadať technickú radu k aplikácii. Dbajte na
smernice pre kladenie od výrobcu podlahovej krytiny.

