Bona Čisticí prostředek
na venkovní dřevěné terasy
Technický list
Má speciální složení pro důkladné – hloubkové čištění znečištěného a naolejovaného měkkého
dřeva, například modřínu, smrku, impregnované borovice a ostatní dřeviny na venkovních
dřevěných terasách. Rozpouští znečištěný olej na znečištěném dřevu a vrací dřevu původní
světlou barvu, kterou mělo, když bylo nové.



Účinný a bezpečný pro venkovní dřevěné terasy
Čistí do hloubky znečištěný olej a znečištěnému dřevu navrací jeho původní vzhled

Technická data
Hodnota pH:

přibližně 14

Skladovatelnost:

2 roky od data výroby v původním neotevřeném obalu

Skladování/přeprava:

teplota nesmí klesnout pod +5 °C a nesmí překročit +25 °C
během dopravy a skladování.

Bezpečnost:

výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle evropské
směrnice 1999/45/ES a jejích příloh a dodatků. Obsahuje
hydroxid sodný.

R34: Způsobuje poleptání
S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít
S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení)
Likvidace:

S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako
nebezpečný odpad

Složení:

<5 % neiontových povrchově aktivních látek,
konzervační přípravek (benzisothiazolinon), vůně

Balení:

4 litry

Zpracování
Odstraňte z dřevěného povrchu nečistoty, houby, mech apod. Zakryjte citlivé plochy, např.
rostliny nebo hliníkové detaily, aby se na nich nevytvořily skvrny. Nepracujte na přímém slunci.
Aplikace
1. Dřevěný povrch navlhčete vodou.
2
2. Naneste čisticí přípravek na 5–10 m plochy a nechte ho působit po dobu několika minut.
Přelijte čistící prostředek do plastové nádoby a poté jej nanášejte válečkem na ošetřovaný
povrch.
3. Poté znečištěnou podlahu vydrhněte kartáčem s tvrdým vlasem. K čištění je možné použít i
tlakovou hadici s vodou a rotujícím kartáčem. V tomto případě použijte nejnižší možný tlak
vody.
4. Ošetřované plochy klousek po kousku pečlivě opláchněte vodou a pokračujte na dalším
úseku (není nutné v případě, že používáte tlakovou hadici).
5. Před dalším ošetřením nechte povrch důkladně zaschnout.daje
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