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Exterior Multi Cleaner (Univerzální čistič zahradního nábytku) je ekologicky šetrný
postřik ve spreji pro čištění polyratanového a plastového zahradního nábytku a
oplocení. Výrobek se velmi snadno používá a účinně odstraňuje špínu a mastné
skvrny.
•
•
•
•

Připraven k použití
Účinný, avšak jemný čistící přípravek
Dobrá penetrace
Šetrný k životnímu prostředí

Oblast použití
Pro čištění všech venkovních polyratanových a plastových povrchů, jako například zahradního nábytku,
plotů a stolů. Povrch by se měl následně ošetřit Exterior Multi Protector (Univerzální ochrannou péčí o
zahradní nábytek) WOCA.

Použití
Příprava

Odolné skvrny lze odstranit Wood Stain Remover (Odstraňovačem skvrn) WOCA.
Povrch opláchněte zahradní hadicí apod. Před použitím sprej důkladně protřepejte.
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Úprava

Exterior Multi Cleaner (Univerzální čistič zahradního nábytku) rozprašujte na mokrý povrch ze
vzdálenosti asi 20-30 cm v tenké, rovnoměrné vrstvě, dokud nebude povrch pokrytý. Povrch pečlivě
očistěte houbou nebo měkkým kartáčem a opláchněte vodou. Povrch otřete bavlněným hadříkem,
který nezanechává vlákna, a nechte asi 2 hodiny vyschnout.

Poznámka

Vyčištěný povrch nyní nebude mít žádnou ochranu, a proto by měl být ve stejný den naimpregnován
Exterior Multi Protector (Univerzální ochrannou péčí o zahradní nábytek) WOCA.

Doba schnutí
Doba schnutí

2-3 hodin při 20°C
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Technické údaje
Báze

Aniontové a neiontové tenzidy

Hustota

Cca 1,0 g/ml

Hodnota pH

Asi 10-11

Trvanlivost

3 roky

Teplota nanášení

+ 15-25°C

Skladování

+10-25°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být
vystaven působení tepla (např. slunečnímu světlu).
Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.

Údržba a související výrobky
Související výrobky

Exterior Multi Protector (Univerzální ochranná péče o
zahradní nábytek), #618008

Nářadí

Hadřík nepouštějící vlákna.
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Kontakt
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.

