Działanie: Koncentrat czyszczący o głębokim działaniu, przeznaczony do
odświeżania i gruntownego czyszczenia poddanego działaniu warunków
atmosferycznych, zszarzałego drewna stosowanego na zewnątrz. Przywraca
drewnu naturalnie świeży wygląd.
Zastosowanie: Do wszystkich rodzajów drewna twardego i miękkiego
stosowanego na zewnątrz, np. stare panele tarasowe i zszarzałe meble
ogrodowe. Idealne gruntowne czyszczenie drewna zniszczonego przez warunki
atmosferyczne przed malowaniem środkiem Koralan Holzöl lub Koralan Holzöl
Spezial.
Właściwości: Łatwy w użyciu, o słabym zapachu, rozcieńczalny z wodą,
skutecznie czyści i usuwa szarość drewna dzięki zawartości kwasu
szczawiowego, wybiela nawet plamy z metalu na drewnie.
Ilość aplikacyjna: ok. 50 – 150 ml/m² w zależności od stopnia rozcieńczenia lub
zanieczyszczenia. W przypadku bardzo chłonnych powierzchni należy rozważyć
wielokrotne użycie.
Schnięcie: Powierzchnie oczyszczone środkiem Koralan Holzentgrauer i
spłukane wodą w klimacie umiarkowanym (23 °C, 50 % wzgl. wilgotn ości
powietrzna zgodnie z DIN 50.014) pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 12
godzin. Kolejne produkty przeznaczone do pielęgnacji powierzchni należy
stosować nie wcześniej, niż następnego dnia. Niekorzystne warunki
atmosferyczne (duża wilgotność powietrza, niskie temperatury) mogą wyraźnie
wydłużyć okres schnięcia.
Sposób użycia: Nakładać przy pomocy szczotki ryżowej lub innej twardej
szczotki.
Przygotowanie: Oczyścić drewno z brudu. Powierzchnię zwilżyć wodą.
Stosowanie: Koralan Holzentgrauer nałożyć bez rozcieńczania lub rozcieńczony
wodą maks. w proporcji 1:3 na zwilżone drewno i wcierać szczotką ryżową lub
inną twardą szczotką wzdłuż słojów drewna. Pozostawić na ok. 10 minut. Nie
dopuścić do przyschnięcia! Następnie oczyścić przy pomocy szczotki ryżowej lub
padu do czyszczenia i ewentualnie spłukać dużą ilością wody. Powtórzyć
czynność aż do odzyskania przez drewno jasnego, naturalnego koloru.
Nie stosować w temperaturze poniżej + 15°C (dotyczy podło ża, środka Koralan
Holzentgrauer i temperatury otoczenia).

Po wyschnięciu powierzchni zalecamy nałożenie Koralan Holzöl (drewno twarde)
lub Koralan Holzöl Spezial (drewno iglaste), aby uzyskać odpowiednią ochronę
powierzchni przez działaniem warunków atmosferycznych. Zasadniczo zalecamy
wykonanie próbnego malowania.
Gęstość 20 °C: ok. 1,02 g/cm3
Czyszczenie narzędzi: Natychmiast po użyciu umyć wodą i środkiem myjącym.
Zasady użytkowania i ostrzeżenia: Stosować tylko zgodnie z instrukcją
użytkowania, nieprawidłowe użycie może spowodować szkody dla zdrowia i
środowiska. Rośliny osłonić i nie zwilżać. Materiały wrażliwe na kwas należy
chronić przed kontaktem z Koralan Holzentgrauer lub usunąć z miejsca jego
użycia. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Stosować odpowiednią odzież
roboczą, np. rękawice ochronne, okulary ochronne. Podczas pracy nie jeść, nie
pić i nie palić papierosów. Odseparować od artykułów spożywczych, napojów i
karmy dla zwierząt. Chronić przed dziećmi.
Podczas składowania i stosowania przestrzegać przepisów w zakresie ochrony
wód gruntowych i powierzchniowych oraz powietrza. Przechowywać tylko w
oryginalnych opakowaniach! Po użyciu opakowanie szczelnie zamknąć.
Nie przechowywać w temperaturze poniżej + 5° C lub powy żej + 30° C!
Utylizacja: Pozostałości po czyszczeniu oraz nieopróżnione opakowania usuwać
zgodnie z przepisami. Opakowania opróżnione całkowicie (do sucha) wrzucić do
odpowiedniego pojemnika na odpady.
EAK/AVV 200129
WGK 1 zgodnie z VwVwS
Produkt nie jest niebezpieczny w transporcie zgodnie z RID/ADR
Nie podlega Dyrektywie VOC.
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać!
Zużycie 8 – 12 m²
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