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Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2640

Holz-Tiefenreiniger
Specjalny środek do czyszczenia drewna stosowanego na zewnątrz

Obszary stosowania:
Do czyszczenia drewnianych tarasów pokrytych częściowo zwietrzałymi powłokami dekoracyjnymi.
Właściwości produktu
Holz-Tiefenreiniger skutecznie
usuwa resztki powłok z zabrudzenia z tarasów drewnianych,. Dzięki
temu nie ma konieczności szlifowania tych powierzchni.
Sposób stosowania
Taras zamieść za pomocą twardej
miotły ulicznej. Remmers HolzTiefenreiniger nanieść obficie równomiernie na całą powierzchnię tarasu za pomocą specjalnej szczotki do szorowania. Zużycie materiału około 200 ml/m².
UWAGA! Po aplikacji środka powierzchnia tarasu stanie się bardzo śliska! Istnieje niebezpieczeństwo poślizgu!
Środek Remmers Holz-Tiefenreiniger pozostawić na 15-30 minut. Następnie delikatnie spryskać
wodą z węża ogrodowego wyposażonego w dyszę natryskową,
aby aktywować środek.
Powierzchnię tarasu zeszczotkować w kierunku wzdłużnym, kolejno oczyszczając deski za pomocą
specjalnej szczotki do szorowania.
Zagłębienia i rowki oczyścić
szczotką do rowków. W razie potrzeby nawilżyć i szczotkowanie

Dane techniczne produktu
Gęstość:
ok. 0,98 g/cm³ w temp. +20°C
Lepkość:
produkt o konsystencji żelu
Zapach:
łagodny
Temperatura zapłonu: > 60°C
Rodzaj opakowania:
Zestaw złożony z 2,5l Holz-Tiefenreiniger,
specjalnej szczotki do szorowania - 1 szt. i szczotki do żłobkowań desek tarasowych
powtórzyć. Szczególnie uporczywe
resztki powłok można w razie potrzeby zdjąć w stanie wilgotnym za
pomocą metalowej szpachelki.
Po całkowitym usunięciu żelu taras
należy starannie spłukać za pomocą wody z węża ogrodowego wyposażonego w dyszę natryskową.
Płukanie powtarzać tak długo, aż
przestanie się tworzyć piana. Warto przy tym usuwać resztki wody
zmiatając je z powierzchni grubą
miotłą uliczną. Nie zaleca się stosowanie myjek ciśnieniowych, ponieważ urządzenie to może uszkadzać powierzchnię drewna.
Po wyschnięciu powierzchni należy ocenić, czy cały ww. opisany
proces czyszczenia należy powtórzyć. W razie potrzeby zalecamy
zastosowanie środka Remmers
Holzentgrauer!
Wskazówki
Powierzchnie poddane zabiegowi
należy wielokrotnie spłukać. Nie
dopuścić do przedostania się
brudnej wody do oczek wodnych,
stawów itp. Pobliskie rośliny

ozdobne czy użytkowe oraz elementy budowlane należy w razie
potrzeby zabezpieczyć folią przed
bezpośrednim kontaktem ze środkiem.
Zużycie
Około 200 ml/m² przy jednorazowym użyciu.
Składowanie
W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od 15
do 25°C - około 12 miesięcy.
Generalnie mieszanki rozpuszczalników należy przechowywać
w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach, w miejscu
chłodnym i suchym, nienarażonym
na bezpośrednie oddziaływanie
Słońca.
Bezpieczeństwo
Produkt zawiera:
Żywicę akrylową (i.n.n.).
Identyfikacja zagrożeń:
Powoduje podrażnienia skóry. Może wywoływać reakcje alergiczne.
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Powoduje poważne podrażnienie
oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powoduje długo
utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
Warunki bezpiecznego stosowania:
Chronić przed dziećmi. Po użyciu
dokładnie umyć ręce. Unikać zrzutów do środowiska. Nosić rękawice
ochronne. W razie podrażnienia
skóry: skonsultować się z lekarzem / wezwać lekarza. W razie
utrzymującego się podrażnienia
oczu: skonsultować się z lekarzem
/ wezwać lekarza. W razie zanieczyszczenia oczu przez kilka minut
ostrożnie płukać oczy wodą.
W miarę możliwości zdjąć ewentualnie noszone soczewki kontaktowe.
Usuwanie
Większe pozostałości produktu należy usuwać w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie
opróżnione opakowania należy
oddać do recyklingu. Produkt nie
może być usuwany razem ze
strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Oznaczenia
Dyrektywa CL:P: GHS 07
Hasło ostrzegawcze: UWAGA
WGK:
1
ADR:
-/-

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób
użycia są poza naszą kontrolą, z
treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.
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