ŚRODEK DO CZYSZCZENIA DREWNA
produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego

Informacje o produkcie
Opis
Charakterystyka

Cechy

Zastosowanie

Kolorystyka
Opakowania

Środek do czyszczenia drewna
Skoncentrowany, wodorozcieńczalny środek czyszczący na bazie aktywnych substancji
mydlanych do drewna poszarzałego, pokrytego algami oraz uszkodzonego wskutek
działania warunków atmosferycznych.
Łatwa aplikacja
Szybkie i dokładne działanie
Szerokie spektrum zastosowania
Do drewna poszarzałego, pokrytego algami oraz uszkodzonego wskutek działania
warunków atmosferycznych
Do każdego rodzaju drewna
Do wszelkich drewnianych elementów
Bezbarwny
0,5 l
Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach /
ulotkach produktu.

Właściwości produktu
Skład
Gęstość w 200C
Czas schnięcia
Możliwość nałożenia
kolejnej warstwy
Zawartość części
stałych
Wydajność

Na bazie aktywnych substancji mydlanych
Ok. 1,01 kg/l
Ok. 15 min.
W razie silnych zabrudzeń czynność można powtórzyć po ok. 30 min.
Ok. 9% objętościowo
10-15 m2 / 1 l gotowej cieczy, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu
aplikacji

Stosowanie produktu
Metody aplikacji
Przygotowanie
produktu / powierzchni
Sposób użycia

Zalecenia

Szczotka
Przed użyciem dokładnie oczyścić powierzchnię z alg. Szare i wysuszone drewno musi
być dodatkowo delikatnie przeszlifowane. Wymieszać (w osobnym pojemniku)
proporcjonalnie jedną część HOUTCLEANER na 5 części wody. Produkt powinien być
dobrze wtarty w czyszczoną powierzchnię za pomocą szczotki. Należy pozostawić do
wchłonięcia na około 10-15 minut. Następnie należy spłukać czyszczoną powierzchnię
bieżącą wodą przy użyciu myjki ciśnieniowej. Po oczyszczeniu powierzchnię należy
zabezpieczyć jednym z produktów gamy Koopmans.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź
przedstawicielem firmy Nelf Sp. z o.o.
Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.
Nie aplikować poniżej 100C i wilgotności względnej powyżej 85%.
Nie dodawać obcych składników.
Narzędzia czyścić przy użyciu wody.
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Środki ostrożności

Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i
chłodnym, w temperaturze powyżej 50C.
Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).
Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych
Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych

Informacje dodatkowe
Atesty, certyfikaty,
dokumenty
Informacje
uzupełniające

Nr karty
Wersja karty
Data aktualizacji

Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u
dostawcy produktu.
Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji
uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego
wykorzystania produktu.
Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie
aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za
składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te
nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym.
P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści
karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego
dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji.
Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych.
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