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Koopmans HOUTCLEANER

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre 

Farba bezfarebný

Zloženie na báze účinných mydlových látok

Obsah pevných látok 9 % obj.

Špecifická hustota 1,01 kg/l pri 20 °C

Balenie 0,5 l

Aplikačné údaje 

Nástroje štetec

Schnutie 15 min.

Ďalšia vrstva pri veľkom znečistení je možné opakovať až po cca 30 min.

Výdatnosť 10 – 15 m²/l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)

Riedenie voda

Povrchy drevo v interiéri a exteriéri

Aplikačné podmienky teplota nad +5 °C

Čistenie nástrojov vodou

Pracovný postup

Príprava povrchu Povrch si očistie od rias, zašednutia, suché drevo jemne prebrúste.

Odporúčaný pracovný postup Zmiešajte v oddelenej nádobe 1 diel Houtcleaner a 5 dielov vody. Naneste na povrch, nechajte 
pôsobiť 10 – 15 min., očistite kefou a opláchnite tečúcou vodou. Po očistení a uschnutí po-
vrchu ošetrite produktom z rady Koopmans.

Technický list

Koncentrovaný, vo vode riediteľný prípravok na báze účinných mydlových látok na dre-
vo zašednuté, pokryté riasami a poškodené v dôsledku poveternostných podmienok.
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Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Výstražné a bezpečnostné opatrenia

 NEBEZPEČENSTVO

 Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné rukavice. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umy-
te veľkým množstvom vody a mydla. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypla-
chujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte 
vo vyplachovaní. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
Karta bezpečnostných údajov je k dispozícií na vyžiadanie.

Likvidácia  Miestne predpisy (odpad): likvidácia podľa úradných predpisov.

 Odporúčania pre likvidáciu: v súlade s platnými predpismi.

 Ekológia – odpady: zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

 08 01 00: odpady z výroby, spracovania, distribúcie, používania a odstraňovania farieb a lakov.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo 
metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.


