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Informace o výrobku 
 

Popis Přípravek na čištění dřeva 
 

Charakteristika Koncentrovaný, vodou mísitelný, čisticí přípravek na bázi aktivních látek mýdla pro 
čištění zešedlého dřeva porostlého řasami a poškozeného působením povětrnostními 
podmínkami.  

Výhody snadné použití 
rychlé a účinné působení 
široké možnosti použití 

Použití na zešedlé dřevo, pokryté řasami a poškozené působením povětrností 
na všechny druhy dřeva 
vhodné pro každý dřevěný předmět 

Barva bezbarvý 
 

Balení 0,5 l 
informace o aktuálních velikostech balení dostupné v ceníku, katalozích, letácích 

Vlastností výrobku 
 

Složení aktivní látky mýdla 
 

Hustota (při 20 °C) asi 1,01 kg/l 
 

Doba schnutí asi 15 minut 
 

Doba pro opakované 
použití 

v případě značného znečištění je možné použití opakovat po asi 30 minutách  

Obsah pevných částí asi 9 % objemových 
 

Spotřeba 10 – 15 m2 / 1 l připraveného roztoku v závislosti na druhu, jakosti a způsobu použití 
 

Použití výrobku 
 

Způsob použití štětec 
 

Příprava výrobku / 
povrchu 

Před nanášením důkladně očistěte povrch od řas. Zašedlé a přesušené dřevo je nutné 
lehce přebrousit. V samostatné nádobě připravte aplikační roztok z jednoho dílu 
HOUTCLEANER a pěti dílů vody. 
 

Pracovní postup Připravený roztok důkladně vetřete štětcem do čištěného povrchu. Nechejte působit 
asi 10 – 15 minut a opláchněte čistou vodou za pomoci tlakové myčky. Po očištění  
je potřebné povrch ošetřit některým z výrobků řady Koopmans.  
V případě vašich pochybnosti kontaktujte technické oddělení distributora METRUM 
s.r.o. nebo zástupce společnosti Nelf Sp. z o. o. Více informací naleznete  
na www.koopmans.pl .  
 

Doporučení Nedoporučuje se používat při teplotě nižší než 10 °C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší 
než 85 %. Nemíchejte s jinými výrobky. Použité nářadí omyjte vodou.  
Uchovávejte v původním uzavřeném balení na suchém a chladném místě (při teplotě 
vyšší než 5 °C). 
Datum spotřeby je uvedené na obalu (měsíc/rok). 
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Bezpečnostní pokyny Ochrana kůže – používejte vhodné ochranné rukavice. 
Ochrana obličeje – je-li potřeba, použijte ochranné brýle. 
 

Další informace 
 

Atesty, certifikáty, 
dokumentace 

Bezpečnostní list obsahující všechny bezpečnostní údaje je k dispozici u prodejce. 

Dopl Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších poznatků  
a zkušeností, především údajů poskytnutých výrobcem v poslední platné verzi (viz níže) 
P. K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN, Holandsko, který si ponechává právo na provádění 
změn bez povinnosti informovat konečné zákazníky. Vzhledem ke skutečnosti, že 
nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky 
použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu 
vyzkoušet.  V případě vaší nejistoty před použitím kontaktujte naše technické oddělení. 
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