
Holz-TiefenreinigerHolz-Tiefenreiniger
Specialus valiklis lauko medienai, medinėms terasinėms
lentoms

LikutisLikutis
Kiekis ant paletės 84

PakuotėPakuotė 2 x 2 x 2,5 l2,5 l

Pakuotės rūšis Plastikinis kibiras

Pakuotės kodas 03

Artikelio Nr.Artikelio Nr.

2640 ◼
Rinkinį sudaro: 2,5 l giluminis valiklis gelio forma, specialus gremžiklis, terasų grioveliams skirtas specialus šepetys

IšeigaIšeiga Apie 200 ml/m² vienam panaudojimui

Panaudojimo sritysPanaudojimo sritys Medinėms terasoms■
Dangų likučių pašalinimui (aliejaus, plonasluoksnių skaidrių dangų)■

SavybėsSavybės Veiksmingai pašalina aliejaus ir plonasluoksnių skaidrių dangų likučius nuo medinės
terasos

■

Nereikia šlifuoti paviršiaus■
Vandens pagrindu■
Jei reikia, šepečiai gali būti pritvirtinti prie standartinės teleskopinės rankenos■

Produkto duomenysProdukto duomenys

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Tankis (20 °C) Apie 0,98 g/cm³

Klampumas Gelinis

Pliūpsnio temperatūra >60°C

Kvapas Švelnus

SertifikataiSertifikatai Ingredientų duomenų lapasIngredientų duomenų lapas

Galimi sistemosGalimi sistemos
produktaiproduktai

eco Gartenholz-Öl eco Gartenholz-Öl  (7690) (7690) [eco][eco]

Pflege-Öl Pflege-Öl (2652)(2652)

Techninis aprašymasTechninis aprašymas
Produkto numeris 2640
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Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame aprašyme!

Grünbelag-Entferner* Grünbelag-Entferner* (0676)(0676)

WPC-Imprägnier-Öl WPC-Imprägnier-Öl (2087)(2087)

ApdirbimasApdirbimas

Su specialiu šepečiu medžiagą gausiai paskirstyti ant viso paviršiaus
Palaukti maždaug 30 min.
Lengvai apipurkšti su vandeniu naudojant purkštuvą (4040 arba 4041). Taip suaktyvinamas
valiklis
Su specialiu šveitikliu nušveisti medieną pluošto kryptimi
Medienos griovelius išvalyti su tam skirtu šepečiu
Jei reikia, pakartotinai sudrėkinti ir nušveisti
Itin tvirtai sukibusius senos dangos likučius reikėtų sudrėkinti ir nugrandyti su metaline
mentele
Medieną kruopščiai nuplauti su sodo laistymo žarna
Plauti tol, kol nebeliks putojimo. Vandens likučiai labai gerai pašalinami su grubiu šepečiu
Po džiūvimo įvertinti rezultatą ir jei reikia procesą pakartoti
Jei reikia, reikomenduojame naudoti Holz-Entgrauer valiklį
Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdirbimo sąlygosApdirbimo sąlygos
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: min. +15 °C iki maks. +25 °C

■

Apdirbimo nurodymaiApdirbimo nurodymai Apdorotą paviršių gausiai nuplauti vandeniu
Plovimo vandens likučių neišleisti į gruntinius vandenis
Besiribojančias kitas konstrukcijas ir šalia esančius dekoratyvinius augalus apsaugoti,
apdengti apsaugine plėvele

Darbo įrankiai/ valymasDarbo įrankiai/ valymas Specialus šveitimo šepetys, teptukas

Darbo įrankius iškart po naudojimo plauti vandeniu ir plovikliu
Valymo likučius utilizuoti pagal galiojančius potvarkius.

Sandėliavimas/Sandėliavimas/
galiojimasgaliojimas

Uždaroje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio, galima laikyti
mažiausiai 12 mėn.

Saugumas/ reglamentaiSaugumas/ reglamentai Smulkesnė informacija apie saugumą, transportavimą, sandėliavimą, naudojimą, ekologiją
ir utilizavimą pateikta naujausiuose produkto saugos duomenų lapuose.

Nurodymai utilizavimui Didesni produktų likučiai utilizuojami originalioje pakuotėje pagal galiojančius potvarkius.
Pilnai ištuštintos pakuotės atiduodamos antriniam PERDIRBIMUI. Negalima išmesti kartu
su buitinėmis atliekomis. Neišleisti į kanalizaciją.

Biocidinių produktų
reglamentas

Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba
techniniame aprašyme!

Valymo priemonių
reglamentas (EB) Nr.
648/2004

15 - 30 % butylglykol; 
< 5 %  phosphate, 
methylisothiazolinone, benzisothiazolinone
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Atkreipiame dėmesį, kad pateikti duomenys yra
orientacinio pobūdžio, jie nustatyti priemones
taikant praktiškai ir jas išbandant laboratorijoje,
todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija
apie mūsų gaminius bei jų pritaikymą ir apdirbimą.
Taip pat informuojame,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų
ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma
įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet
kokiems klausimams rekomenduojame arba patiems
atlikti bandymus, arba pasikonsultuoti su mumis.
Jeigu nėra aiškaus raštiško mūsų patvirtinimo, kad
gaminiai ar jų savybės tinka sutartyje numatytam
specifiniam panaudojimo būdui, tuomet bet kokia
konsultacija techninio panaudojimo klausimais ir bet
kokia suteikta informacija,

net jeigu tokia informacija suteikta remiantis
turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti.
Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios
pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujajam šių techninių duomenų
leidiniui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninių
duomenų leidinį.
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