
 Technický list  
 

               EXTRA STRONG WOOD CLEANER              0091; 0092 
                  Extra silný detergent dřeva 
 

    Popis             Velmi silný detergent na vodní bázi pro intenzivní hloubkové čištění venkovního dřeva. Je vyroben speciálně pro hloubkové odstranění  
                           nečistot časem zašlého dřeva. Je rozpustný ve vodě a umožňuje rutinní údržbu i odstranění mastnoty ze surových exotických dřevin.  
                              

 
Způsob použití Před použitím důkladně protřepat. Ošetřovaný povrch je třeba navlhčit, aby čistič dřeva mohl déle působit.  Naneste pomocí štětce (u 

svislých povrchů směrem odshora dolů),  nechte působit 15-30 min. Pokud je nezbytné, aplikujte opakovaný nátěr tak, aby zůstal povrch 
stále vlhký. Poté pomocí tuhého syntetického štětce setřete špínu - pokud možno se současným použitím vysokotlakého vodního čističe 
(WAP). Vyčkejte 24-48 hod. na kompletní vyschnutí dřeva před aplikací finálního ošetření oleji Borma Wachs. 

 
   Upozornění:                 Přípravek EXTRA STRONG WOOD  CLEANER může způsobit ztmavnutí barevného tónu dřeva, pro neutralizování tohoto efektu nahraďte   
                               tento detergent produktem  Exterior Wood cleaner a opláchněte. 
                               Vlhké povrchy jsou velmi kluzké, dbejte zvýšené opatrnosti při chůzi!   Nepřelévejte do kovových nádob! 

 
 
Podklad Dřevo. 

Technické 
parametry -  Vzhled       hustá  tekutina 
 -  Barva      barevný 
 -  Zápach      charakteristický 
                               -  Viskozita      60 " při 20°C  
                               -  pH      11,8 ± 0,1 
 -  Měrná hmotnost      1,13 Kg/l ±  0,01 
 -  Bod vzplanutí     < 21 °C 
 -  Ředění      voda 
 -  Hodnota VOC nařízení 1999/13/CE   16 %   
 

     
Aplikace Štětec. 

Teplota při aplik. +5 °C až + 28 °C 

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky Plastové obaly 1Lt; 5Lt;  

 
Skladování 

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +35 °C v původním uzavřeném a označeném balení max. 24 měsíců od data výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. 
Nevystavovat dlouhodobě slunečnímu svitu ani jiným tepelným zdrojům. Skladujte na chladném, dobře větraném místě, uchovávejte kontejner uzavřený, když 
se nepoužívá.  
Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
 
 
 
 

Nebezpečí . Obsahuje: Hydroxid sodný.      H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P264 Po manipulaci 
důkladně omyjte ruce .P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. 
NEVYVOLÁVEJTE. P303+P361+P363 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži 
vodou/osprchujte. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI 
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve 
vyplachování.  P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným  použitím  
vyperte.                     

                                 
 
Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Zbytky produktu je třeba považovat za speciální nebezpečný odpad. Likvidace musí být provedena prostřednictvím autorizovaného nakládání s odpady, v 
souladu s místními předpisy. Pevný odpad  může být uložen na k tomu určené skládce prostřednictvím oprávněné osoby. Nevylévejte do kanalizace a zamezte 
úniku do povrchových či spodních vod.  Kód odpadu  08 01 11 * Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.                         
N nebezpečný odpad. Obaly:Kód odpadu  15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. 
  
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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