
Čistí a louhuje staré, naolejované podklady pro následující nátěry olejovým
lakem.

Oblast použití: 
LEINOS Louhový čistič je ideální, tekutou přípravou ploch již lakovaných
povrchů nebo povrchů natřených latexovými barvami, před novým nátěrem.

Technické vlastnosti: 
Odstraňuje tuk a jiné těžce odstranitelné nečistoty, čímž tvoří přilnavý a čistý
povrch. LEINOS Louhový čistič je obzvláště vhodný k čištění nepřístupných
ploch, které nemohou být vybroušeny (např. radiátory). Není vhodný k čištění
kovů (hliník, zinek atd.).

Složení: 
voda, potaše, rostlinné mýdlo, etanol.

Zpracování: 
Nařeďte 250 ml LEINOS Louhového čističe (podle znečištění a vlastnosti
podkladu) s 3 - 5 l vody. Ředění naneste pomocí houbičky, štětce nebo kartáče
a povrch, pokud možno, intenzivně vyčistěte. Používejte jen štětce a kartáče s
umělými vlákny! Po době působení v délce 10 - 15 minut důkladně opláchněte
čistou vodou. Proveďte zkušební nátěr!

Velikost balení a spotřeba: 

Zhruba 50 - 100 ml/m2 nezředěného Louhového čističe.

Gebinde reicht für...*
0,5l 10 m2

2,5l 50 m2

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

 

Skladování a trvanlivost: 
Skladujte dobře uzavřené v chladu.

Likvidace: 
Podle místních, úředních předpisů. Evropský katalog odpadů 08 01 18.

Ředící a čistící prostředky: 
Vyčistěte ihned po použití vodou.

Standardní věty o nebezpečnosti: 
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
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Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou
založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a
nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji

platnost.
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