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Technické parametre

Oblasť použitia iba na použitie v exteriéri.
Zloženie na vodnej báze
Hustota (g/cm3) 1 ± 0,02
VOC (g/l) 30
Aplikácia kefa (ryžák)
Aplikačná teplota 15 až 25 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40 – 65 %
Počet náterov 1 – 2 vrstvy (mokrý do mokrého)
Výdatnosť (m2/l) 8 – 10 m2

Schnutie (20 °C/40 – 65% RV) 24 hod.
Riedenie pripravený na použitie, neriediť
Skladovateľnosť 1 rok v neotvorenom obale pri teplote od 5 °C do 35 °C. Chráňte pred mrazom.
Balenie  1 l,2,5 l

Certifikáty

EN 71-3 Osvedčenie o bezpečnosti hračiek. 

Aplikačné údaje

Príprava povrchu Odstráňte špinu a prach z povrchu.
Aplikácia Produkt je pripravený rovno na použitie, neriediť!  

Pred použitím náter dôkladne pretrepte/premiešajte. 
Aplikujte produkt pevnou kefou (ryžákom) na povrch. 
Nechajte 15 min. pôsobiť a následne opláchnite veľkým množstvom vody. 
Väčšinou stačí jedna aplikácia. V prípade silného zvetrania povrchu postup zopakujte. 
Pred aplikáciu ochranného náteru nechajte povrch kompletne vyschnúť 24 hod.

Pokyny  Produkt majte vždy uzavretý ak ho nepoužívate. 
Neaplikjte v daždi a na priamom slnku. 
Umývanie vysokotlakovým čističom sa neodporúča, spôsobuje nadvihnutie vlákien dreva.

Čistenie náradia Použité náradie po aplikácií očistite mydlom a veľkým množstvom teplej vody.

Odšeďovač dreva

Technický list

Prostriedok na odšedenie/oživenie zvetraného, zošednutého dreva na terasách, fasádach 
a záhradnom nábytku.

Vlastnosti produktu:
• bez brúsenia,
• jednodché a rýchle použitie,
• bezpečný k záhrade a rastlinám,
• priaznivý k životnému prostrediu,
• pripravený rovno na použite.

EXTERIÉR
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Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
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Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny: 
Po – Pi: 8:00 – 16:30 
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.naturalisoils.sk

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné upozornenie Obsahuje:terpineol, kyselinu šťaveľovú, 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón.  
Varovanie: obsahuje tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymetyl) imidazo [4,5-d] imida-
zol-2,5 (1H, 3H) -dión, reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu[EC 247-500-7] 
a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Likvidácia obalov a odpadov Zneškodnite obsah/obal podľa platnej miestne, regionálnej a národnej legislatívy. Zvyšok 
materiálu po vyschnutí odovzdajte na mieste určenom obcou k  ukladaniu komunálneho 
odpadu. Likvidujte podľa platnej miestnej/národnej legislatívy.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo 
metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.
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