Informace o produktu: Odšeďovač dřeva-Gel č. 6609

Vysoce účinné čištění a renovace zašedlého dřeva
6609 Bezbarvá
Popis produktu:
Speciální hustý čisticí prostředek pro renovaci a čištění zašedlého dřeva v exteriéru. Osmo Odšeďovač dřeva - gel
netvoří kapky, takže se dobře roztírá i na vertikálních plochách. Díky hloubkovému působení gelu dochází k odstranění
šedé patiny a při následném ošetření plochy olejem dojde k obnovení teplého barevného tónu dřeva.
Doporučené použití: Osmo Odšeďovač dřeva - gel je doporučován k použití na dřevěných terasách, fasádách,
zahradním nábytku a podobných prvcích.
Složení: Osmo Odšeďovač dřeva - gel obsahuje biologicky odbouratelnou kyselinu oxalovou (< 5 %). Výrobek
neobsahuje rozpouštědla, formaldehyd, chlorové sloučeniny nebo aminy. Podrobnou informaci o složení Vám rádi po
zažádání zašleme.
Fyzikální vlastnosti:
hustota:
viskozita:

0,99 – 1,05 g/cm3
> 70 s

(DIN EN ISO 2431/3 mm, tixotropní)

zápach:

slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu

teplota vzplanutí:

nerelevantní

Skladování:
Doba životnosti je 2 roky a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřeném obalu na suchém místě při teplotách 5–35
°C. Zabraňte přemrznutí výrobku i během transportu.
Příprava:
Zašedlé dřevo očistěte od hrubých nečistot (koštětem) a navlhčete vodou. Osmo Odšeďovač dřeva - gel je připraven
k přímému použití, prosím neřeďte. Před vlastní aplikací je doporučeno ověřit vlastnosti podkladu (provést zkušební
nátěr).
Aplikace:
Přípravek naneste na ošetřovaný povrch v hojné vrstvě po směru vláken. Po přibližně 20 minutách očistěte Osmo
terasovým kartáčem a opláchněte velkým množstvím vody. Po dalších zhruba 48 hodinách sušení ošetřete znovu čerstvě
vypadající dřevo ochranným nátěrem (např. Osmo Ochrana dřeva, Osmo Terasový olej, Osmo Selská barva nebo
podobné). Při strojní aplikaci na terasy se doporučuje použití Osmo Terasového a podlahového čisticího stroje.
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Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte vodou a mýdlem.
Doba schnutí:
Přibližně 24-48 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50 % relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách
a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Zajistěte dobré větrání.
Vydatnost:
1 litr postačí při jedné aplikaci pro přibližně 10 m2 (v závislosti na stupni zašednutí). Vydatnost závisí významně na
charakteru ošetřovaného dřevěného povrchu – uvedené informace se vztahují k hladkému a hoblovanému nebo
řezanému dřevu, u ostatních povrchů může být vydatnost odlišná.
Upozornění:
Kovové prvky (např. kování) a rostliny chraňte před přímým kontaktem s výrobkem (např. zakryjte malířskou fólií).
Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce
obal nebo štítek výrobku.
Bezpečnostní listy na vyžádání.
Odstranění obalu
Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními
předpisy - odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob,
spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 20 01 29 Detergenty
obsahující nebezpečné látky). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.
Barevnost:
6609 Bezbarvý
Balení:
0,5 l; 2,5 l; 5,00 l; 10,00 l
Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nicméně nepředstavují žádnou záruku.
Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv
záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :
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