Čistič dřevěných teras č. 8025

Čisticí prostředek na dřevěné terasy č. 8025

Vysoce účinný speciální čistič ve formě koncentrátu
Snadné použití
Vysoce účinné čisticí schopnosti
Vysoká vydatnost
Informace o výrobku: Osmo Čisticí prostředek na dřevěné terasy je vysoce účinný čisticí
koncentrát, vhodný pro čištění jak neošetřených, tak i naolejovaných dřevěných teras.
Pokyny pro použití: Pro čištění veškerých venkovních dřevěných povrchů jako jsou
terasy, zástěny, ploty a dřevěný zahradní nábytek.
Příprava: Uvolněte a odstraňte z povrchu dřeva nečistoty (pevným koštětem nebo ručním
kartáčem).
Pokyny pro aplikaci: Z koncentrát Osmo Čisticí prostředek na dřevěné terasy připravte
mycí roztok naředěním vodou v poměru 1:25 až maximálně 1:1, ředění závisí na stupni
znečištění.
Povrch vydrhněte kartáčem ve směru vláken dřeva. Pro mechanické čištění dřevěných
teras doporučujeme použít Osmo čisticí stroj na terasy. Po vyčištění spláchněte čistou
vodou.
Poznámka: Zamezte přímému styku s užitkovými nebo okrasnými rostlinami. Pro
obnovení/úpravu již zašedlých ploch doporučujeme použít Osmo Odšeďovač dřeva Gel č.
6609, pro odstranění zašednutí. Po zaschnutí doporučujeme aplikovat finální nátěr jednou
vrstvou Osmo Terasového speciálního oleje s pigmentovým základem (např. Osmo Olej
na bangkirai, Osmo Olej na modřín apod.)
Vydatnost: přibližně 30 – 1000 m2 v závislosti na stupni znečištění

Čistič dřevěných teras č. 8025
Složení: 5 – 15 % anionických povrchově aktivních látek, < 5 % neiontových povrchově
aktivních látek, konzervační prostředek (methylchloroisothiazolinon, methylisothiazolinon).
Bezpečnostní opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte
po ruce obal nebo štítek výrobku.

Skladování:
Trvanlivost 5 let nebo déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených obalech
na suchých místech.
Odstraňování:
Obal před recyklací důkladně vyprázdněte a odstraňte prostřednictvím oprávněných osob,
zbytky výrobku odstraňte jako nebezpečný odpad.
Doporučený kód odpadu: 07 06 01
Kódování dle GISBAU GISCODE: GU40

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH
importér pro ČR a SR :
Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00

