Technický list

Lignofix ČISTENIE DREVA

Kvapalný prípravok určený na odstránenie
zašednutého vzhľadu dreva
Lignofix ČISTENIE DREVA - koncentrovaný kvapalný prípravok pre odstraňovanie zašednutého
vzhľadu dreva. Liek je určený pre priame použitie na drevo, slúži na odstránenie šedých a zvetraných
drevených vlákien z neošetreného dreva, výsledkom čistenie je oživené a rozjasnené drevo.
Nepoškodzuje zdravé drevo a je vhodný pre všetky druhy dreva. Prípravok je zvlášť vhodný pre
čistenie dreva s vyšším podielom trieslovín (dub, borovica a i.) a odporúča sa ako predúprava povrchu
pred aplikáciou prípravku Lignofix OLEJ EXTERIÉR.
UPOZORNENIE: Prípravok nie je určený pre čistenie drevených povrchov, ktoré sú lakované
alebo povrchovo upravené lazúrou či emailom. Pre prácu s prípravkom a skladovanie
nepoužívajte kovové nádoby.
Ochranné účinky: Lignofix ČISTENIE DREVA neobsahuje biocídne látky (drevo nie je chránené proti
napadnutiu plesňami, hubami či hmyzom). Ďalšie povrchové úpravy vykonávajte optimálne až po 48
hod, resp. po dostatočnom vyschnutí dreva (predpísaná vlhkosť podkladu viď etiketa výrobku
použitého na finálnu úpravu).
Fyzikálne parametre: 1 kg = 1 liter.
Príprava podkladu: Z podkladu najprv mechanicky odstráňte nečistoty (metličkou alebo kefou).
Niektoré kovové spojovacie prvky môžu pôsobením prípravku zmatnieť, preto je nutné kovové elementy
vopred zakryť alebo bezprostredne po aplikácii prípravku utrieť mokrou handrou.
Aplikácia: Prípravok vyskúšajte na malej ploche. Prípravok naneste štetcom. Podľa intenzity
zašednutia zvoľte vhodné riedenie, koncentrát je možno riediť až 1: 5 vodou. V prípade veľmi starého
šedivého dreva použite koncentrát. Nechajte pôsobiť 10-30 min. a následne umyte vodou. Pre
dokonalý efekt je vhodné pri oplachovaní vodou použiť kefu. Použitie WAP je možné, ale je nutné
nastaviť minimálny tlak výstupnej vody - vyšším tlakom vody by mohlo dochádzať k rozrušeniu drevnej
hmoty. V prípade potreby postup opakujte.
Aplikačné rozmedzie teplôt pre nanášanie je 5-35 ° C. Pri vyšších teplotách, kedy povrch môže
zaschnúť skôr, sa odporúča navlhčiť vodou z rozprašovača.
ÚDRŽBA: Pomôcky po skončení práce umyť vodou.
Skladovanie: v pôvodných dokonale uzavretých obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri
teplote 5 ° C až 30 ° C.
Chráňte pred mrazom.
Upozornenie: Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu výroby (viď číslo šarže) pri dodržaní skladovacích
podmienok.

Výdatnosť: 15-50 m2 /l
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