
VLASTNOSTI

•	 Jednoducho a rýchlo rozjasňuje zašednutý povrch dreva
•	 Obnovuje prirodzený vzhľad dreva
•	 Univerzálne použitie
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Pri	teplote	+	20°C	a	štandardnej	vlhkosti	60%
Suchý: 5 - 20 minút
Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu 
predĺžiť dobu schnutia.

DOBA	SCHNUTIA
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TECHNICKÝ	LIST

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. P101 Ak je potrebná 
lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrob-
ku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 Po manipu-
lácii starostlivo umyte ruky. P280 Noste ochranné okuliare 
alebo ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ 
OČÍ:  Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.  Ak používate 
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte  
vo vyplachovaní.
Obsahuje nebezpečné látky: kyselina šťaveľová  (CAS:  144-
62-7) ; etán-1,2-diol (CAS: 107-21-1); laurylethersulfát sodný  
(CAS: 68891-38-3). Obsah látok podľa ES 684/2004: 5 - 15% 
organické kyseliny, <5% aniónové povrchovo aktívne látky.              
Trieda	nebezpečnosti	pre	vodu	WGK:	1 slabo škodlivý.

BEZPEČNOSŤ	PRI	PRÁCI	A	EKOLÓGIA

Renovation

Čistiaci prostriedok  
na zašednuté drevo

Gélový čistiaci prostriedok ideálny na vyčistenie a regene-
ráciu zašednutého dreva. Rýchlo zosvetľuje všetky drevené 
plochy a vráti im ich prirodzenú farbu. Ideálny na ošetre-
nie a údržbu všetkých druhov dreva a drevených prvkov  
a to najmä v exteriéri. Vďaka svojej konzistencii je veľmi 
účinný na záhradný nábytok, ako sú stoly, stoličky, lavice  
či podlahy z tvrdého a exotického dreva. Prostriedok je vhodný  
aj na mäkké dreviny.

POUŽITIE

Nebezpečenstvo
Podrobnejšie informácie nájdete v Karte bezpečnostných úda-
jov, ktorá je k dispozícii buď na vyžiadanie alebo na stiahnutie 
na www.bondex.cz.
Zvyšky	výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsa-
hujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.  
Obaly	čisté:	O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad 
podľa miestnych predpisov. 

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití 
obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvis-
lej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok		
si	 uchováva	 pri	 predpísanom	 spôsobe	 skladovania		
v	 uzavretom	 obale	 úžitkové	 vlastnosti	 min.5	 rokov		
od	 dátumu	 výroby	 uvedenom	 na	 obale.	 Nesmie	 za-

mrznúť.

SKLADOVANIE

Podklad musí byť pred aplikáciou pevný, suchý, zbavený pra-
chu a nečistôt. Prach a hrubú špinu očistite štetcom alebo 
mäkkou handričkou. Železné kovanie je potrebné odstrániť 
alebo zakryť. Najmä hraničiace plochy z mramoru je potreb-
né starostlivo chrániť pred pofŕkaním pomocou maskovacie-
ho materiálu.

PRÍPRAVA	PODKLADU

Pred použitím ľahko premiešajte, výrobok je pripravený  
na okamžité použitie. Neriedi sa! Aplikujte rovnomerne 
štetcom, hubkou alebo handričkou v dostatočnej hrúbke  
na povrch dreva a nechajte pôsobiť min. 10 minút. Pri zvlášť 
znečistenom povrchu zopakujte aplikáciu a nechajte pôsobiť 
dlhšiu dobu. Potom pomocou vhodného aplikačného nástroja  
(napr. brúsne rúno) očistite povrch v smere vlákien - nástroj  
je potrebné neustále čistiť vodou. Po dôkladnom uschnutí oše-
trite povrch vhodným produktom z radu BONDEX (Decking 
Oil, Matt, Satin a pod.). Nepoužívajte pri teplotách pod +5°C 
a relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80%.
Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác vodou.
Náradie	pre	aplikáciu: univerzálny štetec, hubka, handrič-
ka, brúsne rúno 

APLIKÁCIA	A	ODPORÚČANÉ	PRACOVNÉ	
PROSTRIEDKY
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Renovation

Čistiaci prostriedok 
na zašednuté drevo

INFORMÁCIA	O	PRODUKTE

Balenie	(L):
Farebné	odtiene:
Doba	spotreby:

1
bezfarebný
5 rokov

TECHNICKÉ	ÚDAJE

•	 Hustota	produktu:
•	 Výdatnosť:

1,04 g/cm3

6 - 8 m2/l v jednej vrstve

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostave-
né na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných 
skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované  
čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.
Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho ne-
vhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto 
odporúčame úžívateľovi odborne a remeselne správne naše 
materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné  
k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.
Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho nove-
lizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien 
a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 3/2016

OSTATNÉ	INFORMÁCIE


