ADLER Clean-Multi-Refresher

8317

Efektívny čistič, obnovovač a odsivovač na zvetrané a zosivené drevo, plasty, kameň a murivo
na báze kyseliny šťaveľovej pre domácich majstrov a remeselné použitie.

POPIS PRODUKTU
Všeobecne

Mierne tixotropný produkt funguje ako účinný čistiaci prostriedok,
odstraňovač šedi a zosvetľovač a drevu navracia jeho pôvodný
farebný odtieň (pomocou bielidla). Biologicky odbúrateľný.
Znečistenie, extraktívne látky dreva a sfarbenie dreva z kovov je
možné jemne odstrániť.
Intaktné nátery nebudú porušené.

Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy



Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných
produktov na emisie prchavých škodlivín: A+

Oblasti použitia



Na ošetrenie zvetraného a zosiveného dreva, ako je záhradný
nábytok, terasy, drevené obklady, balkóny atď.



Predúprava tropických drevín bohatých na extraktívne
látky.



Na ošetrenie znečisteného muriva.



Na ošetrenie znečistených plastov.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie



Prosím, pred použitím produkt pretrepať.



Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne
+ 5 °C.



Optimálne
podmienky
pre
spracovanie
sú
15 – 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80 %.



Produkt nanášať výdatne.



Nespracovávať na intenzívnom slnečnom žiarení, v daždi, pri
extrémne vysokej vzdušnej vlhkosti, silnom vetre alebo hroziacom
mraze. Zakryte oblasti, ktoré nemajú byť upravené.
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Naše návody sa zakladajú na súčasnom stave poznania a majú kupujúcemu/používateľovi podľa najlepších znalostí poradiť, oblasti používania a podmienky spracovania sa však
musia odsúhlasiť individuálne. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na
ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť.
Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.
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Technika nanášania

Spôsob
nanášania

Natieranie

Nastriekanie

Čistenie
kefou

Výdatnosť na
nános (m²/l)1)

Na odsivenie: cca 5
Na čistenie: cca 5 – 20
Riedenie
voda
Prídavok
Na odsivenie: bez riedenia
riedidla v %
Na čistenie: v závislosti od stupňa znečistenia
až do 15 % (maximálne zriedenie 1:5)
1) Výdatnosť bez pridania riedidla
Tvar, vlastnosti a vlhkosť podkladu ovplyvňujú spotrebu/výdatnosť.
Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného náteru.

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

PODKLAD
Príprava podkladu

Zvetrané nátery odstrániť; susediace rastliny a citlivé povrchy, ktoré nie
je potrebné ošetriť, je nutné zakryť, resp. ihneď po aplikácii opláchnuť
vodou.
Savé podklady predupraviť vodovaním.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Nános produktu

1x ADLER Clean-Multi-Refresher 8317
Drevo:
Nechať pôsobiť 10 – 20 minút, povrch vždy udržiavať vlhký (napr.
pomocou rozprašovača).
Potom umyť veľkým množstvom vody a pomocou mechanických
pomôcok (nylonovej alebo hrubej kefy; nepoužívať kovové kefy).
Mechanická podpora je nevyhnutná na odstránenie nečistôt hlboko z
pórov.
Na silne sfarbené povrchy odporúčame výrobok použiť dvakrát.
Čas medzisušenia: cca 3 dni
Murivo a plasty:
Nechať pôsobiť 10 – 20 minút a potom umyť veľkým množstvom vody
a mechanicky.
Čas medzisušenia: cca 24 hod.
Plasty:
Nechať pôsobiť 10 – 20 minút a potom umyť veľkým množstvom vody
a mechanicky.
Čas medzisušenia: cca 2 hod.

Medzibrúsenie
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V prípade potreby je možné postavené drevené vlákna pred novým
prelakovaním vyhladiť brúsnym papierom alebo brúsnym rúnom.

ADLER Clean-Multi-Refresher

Následná úprava povrchu

Zodpovedajúci ADLER náter na drevo alebo požadovaná Aviva
fasádna farba.
Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušných produktov.

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia

1 l; 2,5 l, 500 ml (rozprašovač)

Farebné odtiene/stupne lesku Mierne sfarbený do modra 8317000210

ĎALŠIE POKYNY
Trvanlivosť/skladovanie

Minimálne 3 roky v originálne uzavretom obale.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a
vysokými teplotami (nad 30 °C).
Obsah neprelievať do kovových nádob.

Technicko-bezpečnostné
údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy,
skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v príslušnej
karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete získať na
webovej stránke www.adler.sk.
Pri spracovaní produktu odporúčame použiť ochranné okuliare
a ochranné rukavice.
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