Profesjonalna ochrona drewna!

Koralan

®

Holzreiniger
Profesjonalny koncentrat czyszczący.

Perfekcyjne
czyszczenie
drewna!

Pojemność

1l

naczeniem może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska.
Również podczas stosowania środków zawierających niewielką ilość substancji szkodliwych należy zachować zwykłe
środki ostrożności. Przechowywać w zamknięciu w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać razem z
żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie wdychać
oparów. W razie wypadku, złego samopoczucia lub połknięcia
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i jeżeli to możliwe,
pokazać opakowanie lub etykietę. Nakładać odzież ochronną
(np. rękawice, okulary). W razie kontaktu ze skórą i oczami
spłukać czystą wodą. Podczas składowania i użytkowania
należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony wód
powierzchniowych i gruntowych oraz powietrza. Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach! Opakowanie po
użyciu szczelnie zamknąć.
Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5°C i powyżej
+30°C.
Pozostałości po czyszczeniu oraz opróżnione opakowania
usunąć zgodnie z przepisami. Opróżnione i czyste opakowania wyrzucić do zbiornika z surowcami wtórnymi.
Skład: woda, alkohol, amoniak, anionowe substancje
powierzchniowo-czynne i substancje pomocnicze.
Produkt bezpieczny w transporcie wg przepisów ADR
Kod odpadu: 07 06 08
Nie podlega Dyrektywie VOC.
Instrukcja techniczna dostępna na żądanie.
Made in Germany/
Wyprodukowano w Niemczech.
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Przeznaczenie: Intensywne czyszczenie zanieczyszczonych
i/lub zszarzałych powierzchni drewnianych (np. mebli
ogrodowych, desek ryflowanych) stosowanych na zewnątrz,
przed ich malowaniem środkiem Koralan Holzöl lub Koralan
Teak-Pflegeöl.
Właściwości: Nie wydziela przykrego zapachu, dobrze wnika
w głąb drewna i skutecznie je czyści.
Ilość aplikacyjna: ok. 20 - 60 ml/m2 w zależności od
rozcieńczenia.
Czas schnięcia: W normalnych warunkach w klimacie
umiarkowanym (23 °C, 50% względna wilgotność powietrza
zgodnie z DIN 50.014) oraz na zwykłych gatunkach drewna,
takich jak sosna i świerk: czas schnięcia powierzchni / gotowy
do dalszej obróbki po ok. 1 godzinie. W niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wysoka wilgotność powietrza, niskie
temperatury) czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.
Sposób użycia: Nałożyć Koralan Holzreiniger pędzlem lub
gąbką na zwilżone drewno (w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni) bez rozcieńczania lub rozcieńczony wodą w maks. proporcji 1:5 i pozostawić na kilka minut.
Następnie zetrzeć twardą szczotką lub padem czyszczącym.
W razie potrzeby czynności powtórzyć. Nie dopuścić do przyschnięcia preparatu; duże powierzchnie czyścić odcinkami.
Następnie spłukać obficie czystą wodą. Nie stosować w temp.
poniżej +15 °C lub powyżej +30 °C (dotyczy podłoża,
środka Koralan Holzreiniger i temperatury otoczenia). Po
wyschnięciu powierzchni zalecamy użycie preparatu Koralan
Holzöl (na drewnie twardym) lub Koralan Holzöl Spezial (na
drewnie iglastym), aby uzyskać estetyczną powierzchnię
chronioną przed wpływem warunków atmosferycznych.
Zużycie: W zależności od rozcieńczenia lub stopnia
zanieczyszczenia powierzchni - 1 litr na ok. 15 do 90 m2.
Gęstość: ok. 0,99 g/cm3
Czyszczenie narzędzi: Natychmiast po użyciu umyć wodą.
Instrukcje użytkowe i ostrzeżenia: Użycie niezgodne z przez-

