
 Technický list  
 

                BORMA NO GREY        
         Detergent na zašedlé dřevo      SB5700; SB6700; SB5700.10; SB5700.25 
 
Popis Jednosložkový detergent na vodní bázi, který obnovuje odstín dřeva v exteriéru. Odstraňuje zešednutí dřeva způsobené 

vystavení nepříznivým vlivům venkovního prostředí. Pro řádnou i mimořádnou údržbu zahradního nábytku, venkovních 
teras, dřevěných obložení, apod. Zvláště vhodné pro čištění zašedlého dřeva, dřevu znovu propůjčí jeho původní tón. 
Umožňuje ruční čištění nebo mechanické s následným oplachem. Připraven k použití.  

Způsob použití  Před použitím dobře protřepat. Produkt může být aplikován na dřevěné povrchy pomocí štětce v dostatečném množství, 
nechá se několik minut působit a pomocí plastové špachtle pak odstranit uvolňující nečistoty. Pokud je potřeba, postup 
opakovat. Pak opláchnout velkým množstvím vodou a nechat zaschnout, poté lehce přebrousit.  
Ošetřené a čisté dřevo je možné opatřit nátěrem Decking oil, Terrace oil, Teak oil, Naturaqua teak oil nebo Naturaqua 
decking oil. 

 
Podklad Dřevo 

Technické 
parametry -  Konzistence tekutina 
 -  Barva      hnědá 
 -  Zápach      lehce parfémované 
                            -  pH                      kyselina 
 -  Měrná hmotnost     1,041 kg/l 
 -  Hodnota H      2 
                            -  Čištění nářadí     vodou 
    Výrobek, který není určený pro použití podle nařízení 2004/42/EU 
     
Aplikace Štětec 

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C 

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky plastové láhve 1 l; 5  l; 10 l; 25 l  

 
Skladování 

                         Uchovávat při okolní teplotě +5 °C až +30 °C na dobře větrném místě v původním uzavřeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED 
MRAZEM. Skladujte na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte kontejner uzavřený, když se nepoužívá. Zabránit úniku produktu do životního prostředí.   

Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 
 
 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P501 Odstraňte 
obsah/obal podle místních předpisů. 
Doporučuje se : dodržovat  základní ochranná opatření a používat individuální ochranné pomůcky jako rukavice, pracovní oděv. První pomoc: při vniknutí do 
očí vypláchnout velkým množstvím vody po dobu minimálně 15 minut. Při kontaktu s kůží opláchnout velkým množstvím vody.  
 

Likvidace obalů 
Nepoužité zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu v souladu s místními předpisy. Kód odpadu 08 01 12 Jiné odpadní 
barvy a laky neuvedené pod číslem  08 01 11, kategorie odpadu.: O.  Obal  lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu: 15 01 04 Kovové 
obaly.  Zamezit kontaminaci půdy nebo vody odpadem, zamezit úniku odpadu do životního prostředí.  
 
 
 

Upozornění 
Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce. Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku. Ve skutečnosti jsou 
odlišné podmínky aplikace, ředění, způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou 
aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti. 
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