RENOCLEAR

VIDEO

ODSZARZACZ/ WYBIELACZ DO DREWNA
RENOCLEAR to środek wybielający i rozjaśniający drewno, który przywracania równomierny wygląd
powierzchni drewnianych. Rozjaśnia przebarwienia lub ciemne plamy spowodowane naturalnym procesem
starzenia się drewna oraz te wynikające z zanieczyszczonego środowiska. Usuwa także plamy spowodowane
grzybami i pleśniami - Blue Stain. Jest ostatecznym rozwiązaniem, jeśli inne
produkty nie są w stanie rozjaśnić przebarwień.

Właściwości

•
•
•
•
•

Rozjaśnia przebarwienia i szarzanie drewna spowodowane naturalnymi procesami starzenia.
Rozjaśnia przebarwienia spowodowane działaniem niebieskich grzybów Blue Stain Fungi.
Przywraca jednolity wygląd bez konieczności szlifowania.
Eliminuje ślady spowodowane przez bawrniki i taniny.
Skuteczny na wszystkie rodzaje modyfikowanego drewna.

Główne zastosowanie

•
•
•
•

Tylko na zewnątrz.
Wszystkie rodzaje drewna: miękkie i twarde drewno, egzotyczne.
Zmodyfikowane gatunki : Accoya, thermo drewno, Bambus….
Tarasy, Elewacje, Meble ogrodowe

Dane techniczne

Skład: Chlorek sodu.
Typ rozpuszczalnika: Woda
Ciężar właściwy w + 25 ° C (77 ° F): 1,10 ± 0,01
PH: 10 ± 1
Palność: Nie klasyfikowany jako łatwopalny.
Okres trwałości: minimum 1 rok w oryginalnym nieotwartym opakowaniu, po otwarciu 1 miesiąc
Rozmiar pojemnika: 5L.
VOC: poza zakresem dyrektywy WE 2004/42.

Narzędzia do aplikacji

Pędzel syntetyczny.
Syntetyczna szczotka do szorowania
Syntetyczny wałek
Opryskiwacz ogrodowy z tworzywa sztucznego.

Zalecenia podczas
aplikacji

-Przykryj i ochroń wszystko, co nie ma mieć kontaktu z produktem zwracając szczególną uwagę na wszelkie
elementy metalowe (malowane lub niemalowane), aluminium, inne powierzchnie malowane, rośliny, krzewy,
trawniki itp.
-Nie mieszaj RENOCLEAR z innymi produktami.
-Nakładaj w temperaturach między 10 ° C (50 ° F) a 30 ° C (86 ° F) i wilgotności <70%.
-Nie nakładaj podczas bardzo słonecznych dni i w pełnym słońcu lub na gorące powierzchnie.
-Nie stosować, gdy w ciągu 24 godzin spodziewane jest nagłe ochłodzenie lub deszcz.
-Nie nakładać opryskiwaczem ogrodowym podczas silnego wiatru.
-Unikaj kontaktu produktu z elementami metalowymi.
-Nie nadaje się do stosowania na kamień dekoracyjny i na materiały zawierające tlenki żelaza.

Przygotowanie
powierzchni

W zależności od stanu powierzchni, przygotuj drewno w normalny sposób, stosując produkty tj. NET-TROL
*, AQUANETT * + NET-TROL *, PREPDECK * + NET-TROL *, DILUNETT * + NET-TROL * lub DSP 800 *.Po
zakończeniu wstępnego procesu przygotowania drewna pozostaw do całkowitego wyschnięcia (min. 24
godziny). Jeśli suche drewno wykazuje przebarwienia, ciemne plamy lub oznaki przebarwienia spowodowane
np. grzybami Blue Stain postępuj zgodnie z zaleceniami w „Aplikacji” poniżej.

Informacje zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent nie może ponosić żadnej odpowiedzialności, gdy produkt jest stosowany po za jego obecnością.

Opis produktu

Użyj gotowego produktu. Nie rozcieńczajgo.
Upewnij się, że powierzchnia jest całkowicie sucha.
Nałóż równomiernie RENOCLEAR. W przypadku aplikacji za pomocą opryskiwacza ogrodowego należy użyć
plastikowej dyszy rozpylającej a następnie wałka lub pędzla aby poprawić penetrację produktu.
Pozostawić RENOCLEAR na powierzchni od 6 do 24 godzin w zależności od intensywności przebarwień. NIE
płukać ani nie zwilżać powierzchni wodą przed następnym krokiem.
Po określonym czasie pracy zastosować SOAPCLEAN * rozcieńczony 1: 4 z wodą.
Wyszorować powierzchnię szczotką i pozostawić na 5 minut.
Spłukać dużą ilością świeżej, czystej wody.
Pozostawić drewno do wyschnięcia, przez 2 do 3 dni lub do osiągnięcia max wilgotności 18% przed
nałożeniem warstwy wykończeniowej.
Uwaga: W przypadku trudnych plam może być konieczne powtórzenie procedury. Końcowy
wynik RENOCLEAR nie będzie widoczny, dopóki powierzchnia nie będzie całkowicie sucha

Wydajność

10 do 12 m2 (107 do 129 stóp²) na litr.
Rzeczywista wydajność będzie się różnić w zależności od metody aplikacji, rodzaju, tekstury i porowatości
drewna.

Czyszczenie

Natychmiast po użyciu wyczyścić wszystkie narzędzia i sprzęt rozcieńczonym SOAPCLEAN * lub mydłem i
wodą.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu i szczelnie zakręcić korek po użyciu.
Chronić przed zamarzaniem i wysokimi temperaturami.

Informacje ogólne

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie danych technicznych były dokładne.
Owatrol International nie jest w stanie zagwarantować wyników, ponieważ nie mamy kontroli nad
warunkami stosowania naszych produktów. W celu uzyskania dalszych porad i informacji prosimy o
kontakt z naszym działem technicznym pod adresem info@owatrol.com lub u lokalnego agenta Owatrol
dla swojego kraju.
Powyższe informacje są prawidłowe w dniu wydania.
Wszystkie inne produkty OWATROL wymienione w tym dokumencie powinny być używane zgodnie z
instrukcjami na etykiecie i odpowiednią kartą techniczną.

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się z kartą charakterystyki (MSDS) dostępną na stronie www.owatrol.com i tekstem na
opakowaniu. Trzymać z dala od dzieci.

Data wydania

Listopad 2018
* Ten sam producent

Owatrol Original jest zastrzeżonym
znakiem handlowym
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Znajdź nasze rozwiązania na :

www.owatrol.com

Informacje zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny. Producent nie może ponosić żadnej odpowiedzialności, gdy produkt jest stosowany po za jego obecnością.

Aplikacja

