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Technický údajový list

Exterior Wood Cleaner (Exteriérový čistič) byl vyvinut pro důkladné čištění všech
druhů dřevěných povrchů, jako jsou terasy, zahradní nábytek, ploty, přístřešky,
dveře a okna. Přípravek rychle a efektivně rozpouští nečistoty a tím zajišťuje
optimální povrch pro následné ošetření.

• Efektivní odstranění nečistot a mastnoty
• Připraví povrch pro následné ošetření
• Ekologicky šetrný a snadno použitelný

Oblast použití
Pro nové i staré dřevo. Ideální pro povrchy jako například zahradní nábytek, terasy, ploty, přístřešky,
okenní rámy, dveře a přístřešky pro auto. Může být použit také na zdivo a beton.

Použití
Ošetření se smí provádět jen za suchých povětrnostních podmínek. Zabraňte vystavení vlivu přímého
slunečního světla a nadměrného tepla. Odstraňte všechny spadané listy, větve apod. a pak namočte
dřevo vodou. Pokud je to možné, použijte zahradní hadici. 

Příprava

Smíchejte Exterior Wood Cleaner (Exteriérový čistič) s vodou v poměru 1: 2 až 1:10 v závislosti na tom, jak
je dřevo špinavé. Čistič aplikujte v rovnoměrné vrstvě pomocí štětce nebo rozprašovací trysky. Čistič
nechte působit po dobu 5 minut. Nanášejte v podélném směru žilkování dřeva pomocí štětce z tuhých
štětin, dokud nebude povrch čistý. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít Silikonový
štětec nebo Křemíkový čistící kartáč na terasy ruční WOCA. V případě potřeby ošetření opakujte. Povrch
opláchněte velkým množstvím vody a dřevo nechte oschnout po dobu minimálně 24 hodin.

Úprava

Exterior Wood Cleaner (Exteriérový čistič) lze také použít na zdivo a beton.

Dřevo, které bylo důkladně očištěno Exterior Wood Cleaner (Exteriérovým čističem), by mělo být pro
optimální ochranu ošetřeno Exterior Wood Oil (Exteriérovým olejem) WOCA nebo podobným
produktem. Pokud je požadován zcela hladký povrch, nerovná dřevěná vlákna lze před naolejováním
nebo jiným ošetřením odstranit brusným papírem o zrnitosti 180-240.

Poznámka

Doba schnutí

24-48 hodinDoba schnutí
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WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení s
ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

Kontakt
Technické údaje

TenzidyBáze

1-1,1 g/mlHustota

11Hodnota pH

3 rokyTrvanlivost

+15-30°C.Teplota nanášení

1: 2 až 1:10, v závislosti na tom, jak je dřevo špinavé.Směšovací poměr

+  10-30°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být
vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu).
Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.

Skladování

1 L - 2.5 LBalení

Údržba a související výrobky

Exterior Wood Oil (Exteriérový čistič), #6179XXSouvisející výrobky

Štětec nebo rozstřikovací tryska
Křemíkový čistící kartáč na terasy ruční, #88055
Čistící kartáč na terasy ruční, #599601
Teleskopická rukojeť, 115-197 cm, #599651

Nářadí


