
 
 

Informace o produktu 
 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto 
je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném 
posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů 
vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných 
produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů. 
Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016 
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PNZ - HOLZENTGRAUER 
PNZ Odstraňovač zašednutí 
 Na veškeré dřevo ve venkovním prostředí 

 Snadná aplikace 
 

Charakteristika: Speciální ekologický čistič vyvinutý k čištění a oživení venkovního dřeva od zašednutí. 
Navrací dřevu přirozenou barvu. Aby bylo dřevo trvale ochráněno před novým 
zašednutím, mělo by následně být ošetřeno olejem k tomu určeným (např. PNZ venkovní 
olej). Přírodní vzhled tak zůstane zachován.

Použití: Na veškeré dřevěné výrobky na zahradě, ale i plastový nábytek.

Zpracování: Dle stupně zašednutí se přípravek nanáší na předem navlhčený podklad, buď 
koncentrovaný, nebo naředěný vodou až 1 : 5. Při tom se za pomocí kartáče čistí ve 
směru kresby dřeva, po 15 minutách účinkování se odstraněná špína očistí kartáčem a 
vodou, až je dosažen požadovaný odstín. Přípravek nesmí zaschnout, proto se u velkých 
ploch pracuje po částech. V případě potřeby postup opakovat. Teplota při práci a schnutí 
nesmí klesnout pod 8o C. Nakonec se plocha důkladně omyje čistou vodou a nechá 
dokonale proschnout před dalším nátěrem.

Spotřeba: 50 - 100 ml/m2, tzn., že 1 litr vystačí dle stupně zašpinění a naředění na 10 - 50 m2.

Čištění: Nářadí čistit vodou a mýdlem.

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost tři 
roky. Otevřený přípravek je třeba dobře uzavřít a brzy spotřebovat. 

Složení: Voda, < 5% neionické tensidy, kyselina šťavelová. 

Upozornění: H318 Způsobuje vážné poškození očí 
EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy. 
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu 
s označením přípravku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před upotřebením 
čtěte informace a označení na etiketě.  
P280 Používat ochranné pomůcky: ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 
brýle/obličejový štít. Při práci zabránit styku s pokožkou a ústy 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte 
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a lze je vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře  
Nepoužívat nádoby určené pro potraviny. Skladovat odděleně od potravin, nápojů a 
krmiv. Nevylévat do kanalizace. ASN Nr: 030205.

Balení: 1 litr, 2,5 l, 10 l.  


