
Svěží barva pro všechny zašedlé dřevěné povrchy, bez broušení.

Naneste odšeďovač, nechte působit a poté důkladně
očistěte kartáčem a velkým množstvím vody. Budete
překvapeni, jak rychle dosáhnete vynikajících výsledků ...
Oblast použití: 
Na zahradní nábytek z tvrdého a měkkého dřeva. K použití rovněž na dřevěné
terasy apod.

Technické vlastnosti: 
Spolehlivě čistí a odstraňuje zašednutí dřeva a dřevo projasňuje. Působí na
tvrdé i měkké dřevo účinnými činidly z kokosové mastné kyseliny a z kyseliny
šťavelové. Produkt nepodléhá směrnici Deco Paint.

Složení: 
Voda, kyselina šťavelová, tenzidy z kokosového oleje, metylcelulóza, rostlinný
emulgátor. Produkt nepodléhá směrnici Deco Paint.

Podklad a příprava: 
Při vysokých teplotách dřevo před čištěním mírně navlhčete.

Zpracování: 
Před použitím dobře protřepejte a nanášejte na povrch dřeva tenkým štětcem nebo hadrem. Nepracujte na přímém
slunečním světle, protože Odšeďovač příliš rychle schne. Při práci při vysokých teplotách dřevo, pokud možno, předem
trochu navlhčete. Nechte působit 15 minut. V případě velmi tvrdošíjného zšednutí až 1 hodinu. Poté vydřete kartáčem nebo
brusnou tkaninou a nevelkým množstvím vody. Očištěné povrchy nakonec opláchněte od nečistot, neutralizujte dostatečným
množstvím vody a nechejte 1 - 2 dny vyschnout. Dřevo je po tomto ošetření trochu drsné a vyluhované. Povrch proto lehce
přebruste brusným papírem a nově zabezpečte LEINOS produkty, např. Teakovým olejem 223 nebo Terasovým olejem 236.

Velikost balení a spotřeba: 

Na hladkém povrchu je spotřeba přibližně 100 - 125 ml/m2. Na drsném nebo profilovaném povrchu může být spotřeba o něco
vyšší.

balení vystačí na...*
0,5l 4,5 m2

2,5l 23 m2

* průměrná spotřeba na jednu vrstvu

 

Skladování a trvanlivost: 
Skladujte v suchu, chladu, ale nad bodem mrazu. Neotevřené balení je trvanlivé minimálně 2 roky.

Likvidace: 
Likvidaci výrobku provádějte v souladu s platnými předpisy. Katalogové číslo odpadu: 07 06 01.

Ředící a čistící prostředky: 
Čistící pomůcky opláchněte ihned po práci čistou vodou.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
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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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