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Informace o výrobku 
 

Popis Přípravek na čištění dřeva  

Charakteristika Koncentrovaný vodou ředitelný čisticí přípravek na bázi aktivních mýdlových složek 
určený na zašedlé dřevo, dřevo pokryté řasami a poškozené povětrnostními vlivy. 

Výhody 
 

snadné použití 
rychlý a cílený účinek  
široké použití 

Použití na zašedlé dřevo, dřevo porostlé řasami a dřevo poškozené používáním 
na dřevo vystavené počasí 
na všechny druhy dřeva 
na jakékoliv dřevěné prvky  

Barva bezbarvý 

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

Vlastností výrobku 
 

Složení na bázi aktivních mýdlových složek 

Hustota (při 20 °C) asi 1,01 kg/l 
 

Doba schnutí asi 15 minut 

Další vrstvu lze nanášet 
 

v případě značného znečištění lze postup čištění opakovat asi po 30 minutách 

Obsah pevných látek asi 9 % obj.  

Spotřeba 10 – 15 m2 / 1 aplikačního roztoku, velmi závisí na druhu dřeva  a způsobu použití 
 

Použití výrobku 
 

Způsob použití štětec 
 

Pracovní postup Před použitím důkladně očistěte povrch od řas. Šedé a vysušené dřevo je nutné lehce 
obrousit. Čisticí roztok připravte v samostatné nádobě v poměru jeden díl 
HOUTCLEANER na 5 dílů vody. Čisticí roztok důkladně vetřete štětcem do čištěného 
povrchu. Nános nechejte působit asi 10 – 15 minut. Potom vyčištěný povrch opláchněte 
vodou pomocí tlakové myčky. Po vyčištění by měl být povrch ošetřen některým  
z výrobků řady Koopmans. 
V případě 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 přípravky. 
Nářadí po použití omyjte vodou. 
Uchovávejte v původním uzavřeném balení na suchém a chladném místě (při teplotě 
vyšší než 5 °C). 
Datum spotřeby je uvedeno na obalu (měsíc / rok). 

Další informace 
 

Atesty, certifikáty, 
dokumentace 

Bezpečnostní list obsahující všechny bezpečnostní údaje je k dispozici u prodejce. 
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Dodatečná upozornění Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací ani nepředstavují záruku 
získání vlastností produktu. Účelem těchto informací je zajistit optimální použití 
produktu. 
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 
výrobce nemá vliv na správnost použití, skladování ani přepravu výrobku, nemůže 
převzít odpovědnost za nesprávné použití výrobku. Před použitím doporučujeme 
výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. 

Číslo TL 3 

Verze TL 3 

Datum aktualizace 11. 10. 2021 

Distributor: METRUM s.r.o. 
gen. Štefánika 1638 
750 02 Přerov  
tel 581 728 228 
www.metrum.cz 
 

 


