Informace o produktu
PNZ – GARTENHOLZREINIGER
PNZ Čistič zahradního nábytku




Na veškeré dřevo v zahradě
Vhodný i na plastový nábytek
Snadná aplikace

Charakteristika: Speciální čisticí koncentrát pro výrobky na zahradě vyrobené ze dřeva, ale i z umělých
hmot, kamene a umělého kamene. Přípravek neškodí životnímu prostředí a vyčistí dřevo
(i z prasklin a rýh) od atmosférického znečištění, řas, zešednutí, mastnoty, olejů apod.

Použití:

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

Zpracování:



Spotřeba:

cca 10 - 70 ml/m2, to znamená, že 1 litr vystačí na cca 15 - 75 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% anionické tensidy, < 5% neionické tensidy, < 5% fosfáty, butylglykol.

Upozornění:

P101 Vyskytne-li se nutnosti vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu
s označením přípravku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě. I tento přírodní produkt
může způsobovat alergické reakce. Zabránit styku s potravinami a krmivy. Nevdechovat
vznikající páry. Při zasažení pokožky či očí omýt postižené místo čistou vodou. Při práci se
doporučuje použít nitrilové rukavice. Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci.

Teplota při práci i schnutí min. 8°C. Vlhkost dřeva nesmí být vyšší než 18%. Vzdušná
vlhkost < 60%.
 PNZ Čistič zahradního nábytku se používá podle stupně znečištění buď neředěný,
nebo ředěný vodou v poměru až 1:10.
 Nanáší se na navlhčené dřevo a nechá několik minut působit. Následně se očistí
kartáčem nebo padem a vodou.
 Přípravek nesmí na povrchu zaschnout. Na větších plochách je třeba pracovat po
částech. V případě potřeby se celý postup opakuje. Na závěr velmi dobře opláchnout
vodou.
Po dokonalém vyschnutí dřeva (za 24 hodin) je třeba povrch ošetřit například přípravkem
PNZ Aussen-Öl (PNZ Venkovní olej) nebo PNZ Teak-Öl (PNZ Teakový olej) případně jinými
zvolenými produkty PNZ, což zabrání brzkému zešednutí, zvětrání, příp. znečištění dřeva.

____________________________________________________________________________________________________________
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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Informace o produktu
Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu s domácím odpadem, případně může být
zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů.
ASN-Nr.: 080112.

Balení:

1 l, 2,5 l, 10 l a větší
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