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» niweluje efekt szarzenia drewna naturalnego,
znajdującego się na zewnątrz
» bez konieczności szlifowania
» meble ogrodowe, tarasy drewniane, także drewno
twarde i szlachetne odzyskują swój naturalny kolor

Właściwości:
SAICOS Wood Brightener jest wysoce skutecznym specjalnym
produktem przeznaczonym do czyszczenia i odświeżania
zszarzałych, nieatrakcyjne wyglądających powierzchni drewnianych na zewnątrz. Naturalny kolor drewna stanie się znów
widoczny. Nadaje się do wszystkich rodzajów drewna. Nie ingeruje w zdrowe części drewna.

Czyszczenie narzędzi: Spłukać wodą.
Łatwe utrzymanie: W razie potrzeby (powtórnie występujące
zszarzenie) czynność powtórzyć.

Bezbarwny

Zakres zastosowania:
Meble ogrodowe, pomosty i tarasy drewniane, skrzynki na
rośliny, drewniane platformy podłogowe na balkonach,
elewacje itp., wykonane z drewna naturalnego.
Przygotowanie:
Należy usunąć brud (zamieść lub wyczyścić szczotką). Części metalowe (np. okucia) ochronić przez oklejenie. Rośliny pozakrywać
folią. Ochraniać ubrania. Powierzchnie wybrane do obrobienia
zwilżyć.
Sposób zastosowania:
SAICOS Wood Brightener w formie nierozcieńczonej lub rozcieńczonej wodą w stosunku 1:5 (w zależności od stopnia zszarzenia)
nanieść obficie pompą ogrodową, konewką lub szczotką, a
następnie pozostawić na 15 – 30 minut celem oddziaływania.
Następnie wyszczotkować twardą szczotką z dużą ilością wody.
Drewno spłukiwać intensywnie wodą. Jeśli występowały by
jeszcze zszarzałe miejsca, czynność powtórzyć.
Obróbka wtórna tarasów drewnianych:
Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię zabezpieczamy specjalnym preparatem olejowym SAICOS Special Wood Oil. Przy
pomocy szczotki SAICOS Floor Brush nanosimy jedną warstwę, a
w przypadku surowego drewna, dwie.
Wydajność na litr:
1 litr wystarcza na 5 – 25 m2 (w zależności od rozcieńczenia).
Ilość nakładanych warstw: 1, przy mocnym zszarzeniu 2.

Przechowywanie: W zamkniętym pojemniku co najmniej 3 lata.
Produkt w formie płynnej zagrożony przemarznięciem. Transportować i przechowywać nie narażając na przemarzanie (> 5 °C).
Właściwości fizyczne:
Gęstość: 1.0 g/cm3
Zapach: bezzapachowy
Temperatura zapłonu: niepalny
Wskazówki dot. bezpieczeństwa i pierwszej pomocy:
Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po
napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania
produktów spożywczych.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
GGVSEB / ADR-/Oznaczenie WGK 1 zgodnie z niemiecką normą
Nasze doradztwo techniczne w zakresie stosowania produktu
wynika z pogłębionej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako ogólne wskazówki, które nie mogą
zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych
przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki
produktu wykracza poza możliwości naszej kontroli, zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z
wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.
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Kolor:
8130

Schnięcie: W zależności od pogody. Schnie jak normalna mokra
powierzchnia. Ewentualne ponowne nanoszenie warstwy na
powierzchniach drewnianych można wykonywać dopiero po
całkowitym wyschnięciu.

