INFORMACE O PRODUKTU
Datum verze: 16.05.2017

Odstraňovač povlaku
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POPIS PRODUKTU
Intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy tvrdých dřevin. Dobře přilnavý a nestékavý. Rychle vyběluje všechny
zašedlé povrchy dřevin, oživuje je. Dřevo získá zpět svoji přirozenou barvu.
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OBLASTI POUŽITÍ
Terasy, pergoly, pavilony, palubky, lávky, můstky a také zahradní nábytek jako stoly, židle, lavice z tvrdého dřeva,
např. afzelia, afrormosia, douglaska, dub, frameri, ilomba, iroko, jatai, kaori, modřín, makroé, meranti, oregon
pine, radiata pine, red cedar, red narra, redwood, robinie, sapelli, sipo nebo teak, obzvláště vhodný pro bangkirai.
Také pro zesvětlení zašedlého jehličnatého dřeva.
Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dema-dekor.cz.
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POUŽITÍ
Prach a hrubé nečistoty z povrchu zamést smetákem nebo setřít měkkým hadrem. Povrch dřeva předvlhčit čistou
vodou. Odstraňovač povlaku nanést štětcem (pokud možno s umělými vlákny bez kovových částic) nebo válečkem
sytě na povrch a nechat minimálně 10 minut působit. Následně produktem navlhčený povrch mechanicky
vydrhnout brusným rounem (např. houbou s bílým padem nebo kartáčem) po směru vláken dřeva. Brusné rouno
nebo kartáč průběžně čistit vodou. Povrch po čištění důkladně opláchnout vodou (např. opláchnout vodou ze
zahradní hadice). Na velmi odolných nečistotách popř. postup zopakovat a nechat produkt déle působit. Po
dokonalém zaschnutí dřevěný povrch znovu ošetřit, např. Terasovým olejem nebo Bangkirai olejem.
Upozornění: Navazující choulostivé povrchy chránit před postříkáním, např. zakrýt ochrannou fólií. Při použití
zamezit styku s kovem, používat pokud možno plastové štětce nebo plastové kartáče.
Pro čištění nikdy nepoužívat vysokotlaké čistící stroje nebo tvrdý brusný papír, neboť způsobí zdrsnění povrchu,
přirozený obsah vosků a olejů bude vyvzlínán na povrch, tím zvětrává, špiní se a je náchylnější na působení vody.
Pro odstranění skvrn a zabarvení a pro dosažení hladkého povrchu ručně přebrousit povrch jemným smirkovým
papírem (zrnitost 400). Při strojovém přebroušení vzniká teplota, díky které může vzniknout zčernání spár. Brusný
prach odstranit setřením vlhkým hadrem.
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SPOTŘEBA
Cca 150-200 g/m². Přesnou spotřebu zjistit na zkušebním vzorku. (Orientační hodnota: cca 5 m²/l).
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SKLADOVÁNÍ
Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.
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TECHNICKÁ DATA
Obsah látek: Kyselina šťavelová.
Giscode: GG 70 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky)
pH: cca 1,0

Strana 1 ze 2

INFORMACE O PRODUKTU
Datum verze: 16.05.2017

Odstraňovač povlaku
ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů.
CLP: GHS05. Nebezpečí. H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte
obsah/obal dle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.
EUH208 Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat
alergickou reakci.
Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktů s nízkým obsahem škodlivých látek. Prázdné
obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci.
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ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Dbát na naše objektově specifická doporučení na ošetřování a čištění konkrétních podlahovin, která najdete na
www.dema-dekor.cz.
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VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:
- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.demadekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon:
+49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16
Fax:
+49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Výhradní dovozce pro Českou republiku
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
Telefon:
+420 / 515 227 272
Fax:
+420 / 515 260 423
office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších
poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produ ktů podle námi
doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením.
Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat
vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není
možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozb ývají
veškeré předchozí verze svoji platnost.
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