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Odstraňovač sivosti dreva (Holz- 

Entgrauer) 
Špeciálny čistič a odstraňovač zosiveného dreva v exteriéri 

 
 
 
 

 

Dostupnosť 

Počet kusov na palete 84 

Balenie 2 x 2,5 l 

Druh balenia vedierko K 

Kód obalu 03 

Číslo výrobku 

2641 ◼ 

 
 
 

Spotreba Cca 200 ml/m² pri jednorázovom použití 
 

 
 

Oblasti použitia ■ Čistenie a zosvetlenie zvetraných drevených povrchov v exteriéri 

■ Terasy, ploty, záhradný nábytok a ostatné stavebné diely 

 
 
 
 
 

 
 

 

Vlastnosti výrobku 
 

 

■ Účinne odstraňuje nečistoty, šedé škvrny, zbytky korózie, riasy & mach 

■ Není nutné predbrúsenie 

■ Gélová konzistencia 

■ Na vodnej báze 

■ Biologicky odbúrateÍný 
 

 

 

Informácie o výrobku 
 

Farebný odtieň Nažltlý 

Hustota Cca 1,0 g/cm³ 

Viskozita Gélová konzistencia 

Zápach Mierny 

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku. 
 

 

Certifikáty Datenblatt über Inhaltsstoffe 
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Systémové výrobky TOP Terasový olej (Pflege-Öl) (2652) 

Ošetrujúci olej na WPC (2087) 

Terasový olej [eco] (7690) 
 

 

Prípravné práce ■ Príprava podkladu 

Terasu zameťte pomocou hrubej metly. 

Ďalšie drevené povrchy dôkladne očistite. 

Prípadné zvyšky náterov odstráňte bez zbytkov pomocou prípravku Holz-Tiefenreiniger. 

Drevo navlhčite. 
 

 

 

Spracovanie ■ Podmienky pri spracovaní 

Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C 
 

Naneste materiál pomocou špeciálneho mopu, plošného štetca alebo štetca rovnomerne 

na celú plochu. 

Materiál nechajte pôsobiť cca 15 minút. 

Počas čakania udržujte ošetrené plochy vlhké. 

Drevo čistite v smere vlákien dreva/prkien pomocou špeciálneho mopu. 

Drevo dôkladne opláchnite pomocou záhradnej hadice. 

Oplachovanie niekoÍkokrát opakujte, dokiaÍ sa neprestane tvoriť pena. Tu pomôže 

zametanie zvyškovej vody pomocou cestnej metly. 

Nesmú tam zostať žiadne biele zvyšky produktu. 

U silne znečistených podkladov postup opakujte. 

Po 1 -2 dennom schnutí urobte nové ošetrenie pomocou výrobkov Olej do tarasów i mebli 

ogrodowych" - standard (nr art. 2645-2656) lub eco (nr art.7690-7696), albo "Olej do desek 

kompozytowych" (nr art. 2087-2089). 

PokiaÍ je to nutné, tak môžete silne zdrsnené drevené povrchy vyhladiť povrchy pomocou 

brusného papiera. 

Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte. 
 

 

Upozornenie pri 
spracovaní 

Ošetrené plochy opláchnite pomocou veÍkého množstva vody. 

Čistiace prostriedky a vodu s prostriedkom nevylievajte do vodných tokov a záhradných 

nádrží. Prípadne chráňte pred priamym kontaktom pomocou fólie alebo plachty. 

Pomocou skúšobného náteru si overte kompatibilitu náteru, priÍnavosť k podkladu a 

odtieň. 
 

■ Riedenie 

Pripravený k aplikácii 
 
 

Pracovné náradie, 
čistenie 

Špeciálny mop, plošný štetec, štetec 
 

Pracovné nástroje očistite ihneď po použití vodou. 

Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi. 

 
 

 

Skladovanie Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, 

trvanlivosť min. 24 mesiacov. 

 
 

 

Bezpečnosť Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a 

ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov. 
 

http://qr.remmers.com/p/2652
http://qr.remmers.com/p/2087
http://qr.remmers.com/p/7690
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Likvidácia Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych 

obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte 

spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky. 
 

 

Predpis (EG) Nr. 648/2004 
o čistiacich 
prostriedkoch 

< 5 % kyselina šťavelová (oxalic acid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta 

boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v 

laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v 

zásade nezáväzné. 

 
Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a 

popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a 

spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy, 

že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti daných 

pracovných podmienok, použitých materiálov a 

stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky 

individuálne prípady. Preto v prípade pochybností 

doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať. 

PokiaÍ sme sa písomne nezaručili za špecifickú 

vhodnosť 

alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému 

účelu, 

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo 

inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podÍa najlepšieho 

svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše 

Všeobecné predajné a dodacie podmienky. 

 
Aktualizované vydanie tohoto Technického listu 

nahradzuje posledné vydanie Technického listu. 


