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Popis výrobku:

Vlastnosti:

Snižuje lesk nového dřeva

Zlepšuje vsáknutí ošetřujících přípravků

Odstraňuje kategorizační značky (razítka) z nového dřeva

Použitelný bez nebo s ředěním (viz odstavec "Ředění")

Oblast použití:

Charakteristika:

● Vzhled tekutý

● Spec. váha při 18°C 1,07 kg/l ± 0,05

● Viskozita 16" ± 1 (AFNOR výtokový pohárek č. 4)

● Bod vzplanutí > +90°C

● Balení 2,5 litru, 15 litrů

● Skladovatelnost 2 roky v uzavřeném originálním obalu

● Skladovací podmínky v chladu, chránit před mrazem

● pH

Podmínky pro zpracování Dodržovat podmínky a předpisy výrobce produktu

Nepoužívat při teplotě pod +5°C nebo přes +40°C

Nářadí pro aplikaci

Ředění

Čištění nářadí vodou

Teoretická vydatnost Při použití bez ředění: 3 - 4 m
2
/ litr

Při použití s ředěním:

1 díl PREPDECK na 1 díl vody = 9 m
2 

/ litr

1 díl PREPDECK na 3 díly vody = 12 m
2 

/ litr

1 díl PREPDECK na 5 dílů vody = 18 m
2 

/ litr

1 díl PREPDECK na 10 dílů vody = 33 m
2 

/ litr

 Odstraňovač lazur a čistící prostředek na dřevo ve 

vnějším prostředí

Odstraňuje staré nátěry dřeva (tenkovrsrtvé lazury, silnovrstvé lazury, ochranné nátěry) 

ve vnějším prostředí, včetně 100% akrylových nátěrů

Kvalitní kartáč nebo syntetický váleček, štětec, rukavice, 

vysokotlaký čistič

K odstranění starých nátěrů nebo kategorizačních značek (razítek) 

používat PREPDECK neředěný

K čištění dřeva nebo snížení lesku je ředění závislé na druhu dřeva 

a na podkladu; obraťte se prosím na technické oddělení

PREPDECK

TECHNICKÝ LIST

PREPDECK je odstraňovač nátěrů dřeva ve vnějším prostředí

13,3

Používat pouze ve vnějším prostředí

Tlakově impregnované dřevo, jehličnatá dřeva (červený cedr, borovice …), tropická 

dřeva, tepelně ošetřené dřevo

Terasy, můstky, fasády a jiné dřevěné stavební prvky ve vnějším prostředí
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Použití:

a. Doporučení před použitím

● V průběhu použití PREPDECKu bývá ošetřovaná plocha kluzká - pohybujte se opatrně

● Přípravek před a během použití důkladně protřepat a promíchat

● Plochy, které nemají být čištěny nebo ze kterých nemá být nátěr odstraněn, zakrýt

● Používat ochranné brýle a rukavice

● Nepoužívat na horké povrchy, přípravek pak rychle zasychá

● Přípravek nenechat zaschnout

● Při použití na svislých plochách pracovat zdola nahoru, aby nevznikaly pruhy

● Kovové plochy zakrýt

b. Aplikace

● Následně důkladně smýt vysokotlakým čističem ze vzdálenosti ca. 50 cm (tlak 35/65 bar)

 

c. Konečné ošetření

Upozornění:

 Stejný výrobce

Tento technický list nahrazuje všechny starší technické listy a popisy téhož výrobku. Slouží jako informace o

vlastnostech produktu pro zákazníky. Tyto informace spočívají na dlouholetých zkušenostech a jsou výsledkem

důkladných zkoušek. Uvedené pokyny, především ty týkající se životnosti, mohou být pouze přibližné, protože silně

závisí na přírodních podmínkách a vlastnostech podkadu a řemeslné kvalitě zpracování. Vhodnost pro předpokládané

použití je vždy potřeba vyzkoušet. Protože se technika neustále vyvíjí, je povinností uživatele se před začátkem práce

vždy přesvědčit, že tento technický list nebyl nahrazen novým. Aktuální verzi najdete na www.owatrol.cz.

● Přípravek použít čistý nebo naředěný. Při odstraňování nátěrů na svislých plochách je možné 

PREPDECK zahustit přimícháním škrobového lepidla až na konzistenci husté pasty. Tato směs 

musí být připravena přímo před aplikací, aby byla zaručena jednotnost směsi.

● Přípravek nanést pouze na tak velkou plochu, která může být očištěna (odstraněn nátěr, 

odstraněn lesk) nejdéle v průběhu 15 až 20 minut. Celou plochu ošetřit takto po částech.

● Nechat působit a zajistit, aby PREPDECK nezaschl; ošetřovaná plocha musí být kompletně 

pokryta. Jakmile přípravek začne zasychat, postříkejte ho jemně vodou (rozprašovačem). Doba 

působení závisí na účelu použití a druhu dřeva. V případě potřeby se obraťte na technické 

oddělení.

● Po smytí PREPDECKu je nutná neutralizace přípravkem NET-TROL
®

. Řiďte se pokyny v 

technickém listu přípravku NET-TROL
®

. Po třech dnech schnutí při suchém počasí je podklad 

připraven pro konečný nátěr vhodným přípravkem OWATROL
®
 nebo jiným.

Některé druhy dřev s vyšším obsahem tříslovin (dub, kaštan, červený cedr, tropická dřeva …) 

mohou působením PREPDECKu ztmavnout. Aby dřevo opět zesvětlalo, musí být bezprostředně 

zneutralizováno přípravkem NET-TROL
®

.

● K odstranění kategorizační značky nanést přípravek neředěný a drhnout kartáčem, dokud 

značka nezmizí. Následně důkladně opláchnout.
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