
 

 

 

 
 

 

 

 

Vlastnosti výrobku/přednosti:
Čistič na vodní bázi k oživení znečištěných/zešedlých dřevěných 
ploch v exteriéru.

l  Vysoká čisticí schopnost
l  Šetrný vůči dřevu

Technická data:
Druh balení:                     umělohmotný kanystr
Dodávané balení:             2 litry
Skladovatelnost:              ca. 12 měsíců v neotevřeném balení,
                                         chránit před mrazem 

Ochrana práce a životního prostředí :

Nehořlavý. Může způsobit těžké poškození očí. Vyhnout se  kontaktu s očima a pokožkou.
Při kontaktu s očima ihned vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.  Při kontaktu s pokožkou 
zasažené místo ihned omýt velkým množstvím vody a mýdla. Při zpracování používat 
ochranný krém na pokožku, ochranné rukavice a brýle. 
Je třeba dbát mimo jiné na: předpisy GefStoffV, bezpečnostní pokyny na etiketě nádoby, 
údaje na bezpečnostním listu.

Likvidace odpadu:

Nevylévat do kanalizace, do vod nebo do půdy. Nádoby beze zbytku vyprázdněné 
jsou recyklovatelné v souladu s místními/úředními předpisy. Pokud je to vůbec potřebné, 
nádoby se zbylým obsahem, jakož i  zbytky výrobku jsou zvláštní odpad.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně
použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování
však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita Vaší práce
závisí proto ve Vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku.
V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu
k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahové krytiny.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají všechny dříve vydané technické listy
svoji platnost.

Čisticí prostředek na vodní bázi pro dřevěné plochy v EXTERIÉRU
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Použití:
Vhodný mimo jiné pro oživení a čištění dřevěných ploch 
v exteriéru. Vytváří přírodní barevný tón dřeva.

Základní čištění:
Spotřeba:ca. 50 - 100ml/m2 (podle stupně znečištění/
zešednutí)

Upozornění:
Pro udržení přírodního tónu dřeva a k jeho ochraně se musí 
po každém použití výrobku Pallmann WOOD REFRESHER 
(Entgrauer) a důkladném vyschnutí vyčištěné plochy provést 
její ošetření výrobkem Pallmann OUTDOOR OIL. Když nebude 
beze zbytku odstraněn čistič WOOD REFRESHER, může dojít 
k narušení olejové vrstvy a tímto i k snížení jejího ochranného 
účinku.

Zpracování:
1. Staré vrstvy oleje či laků musí být odstraněny.

2. Před použitím dobře protřepat.

3. Podle stupně znečištění/zešednutí dřeva nanést 

Pallmann WOOD REFRESHER neředěný nebo ředěný 

s vodou 1:3 na předvlhčené dřevo a pomocí tvrdšího 

kartáče nebo podobného nástroje zapravit do dřeva 

ve směru vláken. Po 15 minutách účinku vykartáčovat 

rozpuštěné nečistoty/zešednutí kartáčem a vodou, až 

se dosáhne požadovaný odstín dřeva. Pallmann WOOD 

REFRESHER se nesmí nechat zaschnout! U větších ploch 

pracovat po úsecích a v případě potřeby tento postup 

zopakovat.

4. Následně plochu důkladně omýt čistou vodou.


