Instrukcja Techniczna

Numer produktu 2640

Holz-Tiefenreiniger
Specjalny środek do czyszczenia stosowanego na zewnątrz,
lekko zwietrzonego drewna pokrytego powłokami dekoracyjnymi

Formy dostawy
Ilość na palecie

84

Jedn. opak.

2 x 2,5 l

Rodzaj opakowania

wiadro plastikowe

Kod opakowania

03

Nr art.:
2640

Zużycie

◼

Ok. 200 ml/m² przy jednokrotnym użyciu.

Obszary stosowania

■ Drewniane tarasy
■ Usuwanie resztek powłok (oleje i lazury cienkowarstwowe)

Właściwości

■
■
■
■

Dane techniczne
produktu

Skutecznie usuwa resztki olejów i lazur cienkowarstwowych z drewnianych tarasów
Nie wymaga szlifowania powierzchni tarasu
Produkt wodny
Zestaw zawiera: - 2,5 l Tiefenreiniger w postaci żelu - Specjalną szczotkę do szorowania Specjalną szczotkę do rowków w deskach
■ Specjalne szczotki można nakręcać na typowe handlowe trzonki teleskopowe
Gęstość (20 °C)

Ok. 0,98 g/cm³

Lepkość

konsystencja żelowata

Temperatura zapłonu

>60°C

Zapach

łagodny

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą
specyﬁkację wyrobu.
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Numer produktu 2640

Produkty do
opcjonalnego
stosowania w systemie

Holz-Tiefenreiniger

 Gartenholz-Öle (2632)
 Pﬂege-Öl (2652)
 Grünbelag-Entferner* (0676)
 WPC-Imprägnier-Öl (2087)

Sposób stosowania

■ Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15
°C do maks. +25 °C
Materiał starannie rozmieszać.
Materiał nanieść obﬁcie i równomiernie na całą powierzchnię tarasu, za pomocą
specjalnej szczotki do szorowania.
Pozostawić na 30 minut do zadziałania.
Następnie delikatnie spryskać wodą ze spryskiwacza (art. 440 lub 4041), aby aktywować
środek.
Powierzchnię tarasu zeszczotkować w kierunku zgodnym z układem włókien drewna,
kolejno oczyszczając deski za pomocą specjalnej szczotki do szorowania.
Zagłębienia wyszczotkować za pomocą specjalnej szczotki do rowków.
W razie potrzeby nawilżyć i powtórzyć szczotkowanie.
Szczególnie uporczywe resztki powłok można w stanie zwilżonym zdrapać za pomocą
metalowej szpachelki.
Drewno starannie spłukać za pomocą wody z węża ogrodowego.
Płukanie kilkukrotnie powtórzyć, aż przestanie powstawać piana. Pomocnym zabiegiem
jest tu zmiatanie resztek wody za pomocą grubej miotły ulicznej.
Po wyschnięciu ocenić oczyszczoną powierzchnię i w razie potrzeby czyszczenie powtórzyć.
W razie potrzeby polecamy zastosowanie środka Holz-Entgrauer!
Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim
czasie.

Wskazówki wykonawcze

Powierzchnie poddane zabiegowi spłukać dużą ilością wody.
Nie dopuścić, aby woda po myciu dostała się do stawów, oczek wodnych itp.
Pobliskie rośliny ozdobne czy użytkowe oraz elementy budowlane należy w razie potrzeby
zabezpieczyć folią przed bezpośrednim kontaktem ze środkiem.

Narzędzia / czyszczenie

specjalna szczotka do szorowania, ławkowiec, pędzel
Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie /
trwałość

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu
zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Bezpieczeństwo /
przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i
posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie
Charakterystyki.

Kod GiS

GG50

Wskazówka dotycząca
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Holz-Tiefenreiniger

Wskazówka dotycząca
utylizacji

Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

Rozporządzenie o
produktach biobójczych

* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!

Numer produktu 2640

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane /
informacje zostały określone podczas zastosowań
praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady
nie mają wiążącego charakteru.
W związku z powyższym informacje mają jedynie
charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują
nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i
sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z
uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i
sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się
uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W
związku z powyższym w wątpliwych przypadkach
zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo
konsultację z naszą ﬁrmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie
przydatności lub właściwości produktów do celu
wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki
zastosowań są mają charakter niewiążący, w
pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne
Warunki Sprzedaży i Dostaw.
Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji
Technicznej poprzednia wersja traci ważność
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