Sredstvo za odstranitev sivine v lesu

Sredstvo za ostranitev sivine v lesu
enostavna uporaba
zelo učinkovito
visok donos

Primerno za: Obnavljanje in čiščenje sivine iz lesa na prostem. Naravna barva lesa postane s tem
posebnim detergentom ponovno vidna. Za dolgoročno zaščito proti sivenju in ohranjanju naravne barve lesa,
uporabite primeren pigmentiran izdelek.

Uporaba/Predelava:
Temperatura obdelave (vključno s sušenjem) nad 8 ° C. Izogibajte se mokrih in deževnih dni.
Po nanosu sredstva in 24 urnem sušenju poskrbite, da bo na prostem zdravi mehki les (nevarnost gliv)
ustrezno zaščiten z ustrezno impregnacijo pred nadaljnjim premazovanjem. Kasneje premazujte z
ustreznim izdelkom.
Delajte korak za korakom za velika območja.
Odvisno od stopnje umazanosti oz. posivelosti, uporabljajte sredstvo za ostranitev sivine iz lesa
nerazredčenega ali največ 1: 5 razredčenega z vodo na moker les. S čopičem nanašajte material vzdolžno
lesa. Po približno 15 minutah odstranite sivino s krtačo, čopičem in vodo, dokler ne dosežete želene barve.
Po potrebi ponovite. Izperite s čisto vodo.

Poraba: 50-100 ml / m², kar pomeni, da je 1 liter Holzentgrauer-ja dovolj za približno 10 - 50 m² (odvisno od
stopnje umazanosti).

Čiščenje: Očistite orodje z vodo in milom.
Shranjevanje: Na hladnem, vendar brez zmrzali.
Vsebina: Voda, oksalna kislina, <5% neionskih površinsko aktivnih snovi.
Pomembna obvestila: H318 Povzroča hude poškodbe oči. P101: Če je potreben zdravniški nasvet,
mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hranite zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo
preberite etiketo. P280: Nosite zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči/ zaščita zaščito za obraz.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če
jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310: Takoj pokličite CENTER ZA
ZASTRUPITVE ali zdravnika. Ne polnite v posode, ki se običajno uporabljajo za hrano in pijačo. Hraniti
ločeno od hrane, pijač in krmil. Ne izpraznite v kanalizacijo. ASN-Nr .: 030205.

Naša vloga tehnično svetovanje, ustno ali pisno, je po našem najboljšem Znanju in zaradi Poskusite, vendar le pod pogojem pokazatelj, in vas ne odvezuje od obveznosti za testiranje
proizvodov, dobavljenih z nami, kot na njihovo Primernost za nameravani procesov in namene. Aplikacije, uporabo in predelavo proizvodov izven našega nadzora, zato je povsem lastno
odgovornost. Seveda, moramo zagotoviti, skladni vzorci in stalno kakovost naših izdelkov. Z izdajo nove "informacije o izdelku" boste izgubili prejšnji veljavnost.
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Velikosti pakiranja: 1 liter, 2,5 litra, 5 litra, 10 litra in 30 litra.

Naša vloga tehnično svetovanje, ustno ali pisno, je po našem najboljšem Znanju in zaradi Poskusite, vendar le pod pogojem pokazatelj, in vas ne odvezuje od obveznosti za testiranje
proizvodov, dobavljenih z nami, kot na njihovo Primernost za nameravani procesov in namene. Aplikacije, uporabo in predelavo proizvodov izven našega nadzora, zato je povsem lastno
odgovornost. Seveda, moramo zagotoviti, skladni vzorci in stalno kakovost naših izdelkov. Z izdajo nove "informacije o izdelku" boste izgubili prejšnji veljavnost.
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