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Holz-Entgrauer

Importer w Polsce:
Euro-Nova S.C. | ul. Powstańcw Wielkopolskich. 2A | 62-030 Luboń | tel. 61 899 12 26 | www.euro-nova.pl | e-mail: biuro@euro-nova.pl

Intensywny środek czyszczący do mebli ogrodowych i tarasów

Właściwości: 
Skutecznie czyści i usuwa szary nalot z miękkich i twardych rodzaj w drewna.

Zastosowanie: 
Meble ogrodowe wykonane z miękkiego i twardego drewna oraz zszarzałe drewno
tarasowe.

Składnik:
Kwas szczawiowy.

Informacje techniczne

Postać: Płynna.
Zapach: Charakterystyczny.
Temperatura wrzenia: 1010C.
Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny.
Zagrożenie wybuchem: Produkt nie jest wybuchowy.
Gęstość w 200C: 1,048 g/cm3.
Rozpuszczalność w wodzie: W pełni mieszalny.
Zawartość rozpuszczalników: Rozpuszczalniki organiczne: 0%.
Zawarość substancji stałych 9,6%

Zużycie: 1 litr na ok. 8-10 m².

Opakowanie: 1000ml

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć.
Następnie pędzlem lub szmatką nałożyć cienką warstwę na drewno.
Nie aplikować bezpośrednio przy świetle słonecznym, ponieważ może to doprowadzić do zbyt 
szybkiego wysychania Floorservice Holzentgrauer . W przypadku pracy przy wysokich 
temperaturach należy uprzednio zwilżyć drewno wodą. Floorservice Holzentgrauer pozostawić 
do wchłonięcia na czas od ok.15 minut do ok. 1 godziny (w zależności od stopnia zszarzenia). 
Drewno należy wyszorować szczotką lub szorstką gąbką z małą ilością wody.
W celu neutralizacji drewna i usunięcia zanieczyszczeń należy je starannie spłukać wodą i 
pozostawić do wyschnięcia na okres 1-2 dni. Po przeprowadzeniu tych czynności drewno 
staje się surowe i szorstkie. Powierzchnię należy delikatnie zmatowić, a następnie 
zabezpieczyć poprzez naniesienie produktów Flooservice, np. olejem do mebli ogrodowych i 
tarasów (Terrassen-Holzöl lub Teak-und Gartenmöbelöl).

Wszystkie techniczne wskazówki dotyczące zastosowania bazują na obecnym stanie wiedzy i 
służą wyłącznie jako informacja dla Nabywcy/Użytkownika. Zalecenia udzielone według 
najlepszej wiedzy nie zwalniają nabywcy z odpowiedzialności sprawdzenia produktów, co do 
ich zdatności do zamierzonego zastosowania. Nie stanowią one umownego stosunku 
prawnego ani zobowiązań dodatkowych wynikających z umowy kupna-sprzedaży. Stałą 
jakość gwarantujemy w ramach naszych „Ogólnych Warunków Sprzedaży”.

01.06.2010


