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Intenzivní čištění 
 

Obsahuje pomerančový olej 
 
 
 
 
 

INFORMACE O PRODUKTU 

Popis výrobku 

Kapalný čisticí prostředek pro čištění starého, zašedlého zahradního nábytku z tvrdého 
dřeva na bázi sacharid-alkohol-voda s oleji z pomerančů a vosky. Snadno čistí všechny 
dřevěné povrchy. Ideální pro dřevěný zahradní nábytek. Pro pravidelné čištění 
veškerého dřevěného nábytku, upraveného i neupraveného. 

Vlastnosti 
nátěrového filmu 

 

 Výsledný vzhled: 
Oživení původní barvy ošetřovaného podkladu 

 Určení: 
Pro vnitřní i venkovní použití. 

Teoretická 
vydatnost 

 

Počet vrstev  

Zasychání 2–3 minuty nechat účinkovat, poté setřít. 

Barevné odstíny bezbarvý 

Balení 
500 ml 
Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalozích nebo letácích o 
produktech. 

VOC  

Základní složení 

Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.  
 
Obsahuje: <5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% kationtové povrchově aktivní 
látky, <5% EDTA a její soli, parfémy, d-limonene, METHYL-2H or METHYL-4 (3:1) 
Mixture of EC 220-239-6. 

Hustota  
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Ředidlo Neředí se 

Doba použitelnosti 
5 let od data výroby. 
Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech. 

Certifikáty Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008. 

POUŽITÍ VÝROBKU 

Příprava výrobku  

Příprava podkladu 
 

Koštětem nebo měkkým kartáčem odstraňte z nábytku volný prach a nečistoty. 
 

Doporučení pro bezpečnou přípravu povrchu 
Při broušení suché vrstvy barvy může vznikat prach. Tam, kde je to možné, by mělo být vždy použito 
broušení za mokra. Pokud nelze zabránit vystavení účinkům pomocí lokálního odsávání, musí být 
použity vhodné respirační ochranné prostředky. 

Natírání 
 

Xyladecor čistič dřeva úsporně nastříkejte na nábytek a nechejte krátce (2–3 minuty) 
účinkovat, potom nečistoty setřete hadříkem. Pokud tam zůstanou stopy znečištění, 
proces aplikace opakujte. Obvyklé mytí vodou není nutné.  

 Poznámka: 
Čistič není náhradou každoročního ošetření zahradního nábytku (např. výrobkem 
XYLADECOR OŠETŘUJÍCÍ OLEJ nebo XYLADECOR GEL).  
Pří aplikaci je čistič bezbarvý. 

Čištění malířského 
nářadí 

 
Čistou vodou. 

DALŠÍ INFORMACE 

Skladování a 
přeprava 

Výrobek si uchová své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 
60měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Při dopravě a skladování chraňte před 
mrazem. Skladujte v suchém skladu při teplotách 5–30 °C. 
Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14. 

Bezpečnostní 
zásady 

Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku 

Doplňkové 
informace 

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale 
neodpovídá za škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním 
produktu. Tyto informace proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. 
Účelem technického listu je poskytnout obecné pokyny k používání produktu při 
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, založené na naší znalosti chování, 
způsobu skladování a používání produktu. 
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V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob. 
Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.  
S připomínkami a dotazy se, prosím, obracejte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 
(pondělí- pátek), nebo na adresu: 

 
 

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. 
BB Centrum – budova BETA 

Vyskočilova 1481/4 
140 00 Praha 4 – Michle 

 

Datum aktualizace Leden 2015 

 


