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СПРЕЙ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
Винаги готов за ежедневно 
почистване и грижа! 

 

 
8027 
Безцветен 

 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Разтвор готов за директна употреба. Подгодящ за 
ежедневно почистване и поддръжка. Специално 
разработен за омаслени дървени повърхности. 
Съдържа сапун на базата на натурални масла. 
Дървесината не се пресушава от почистването. 
Водоразтворимите съставки предотвратяват 
ивици и не образуват слой. Особено нежен към 
кожата. Не съдържа добавени бои и аромати. 
Биоразградим, без разтворители и вредни 
емисии. 
 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Osmo Spray Cleaner е особено подходящ за 
почистване и поддръжка на омаслени дървени 
повърхности на открито и градински мебели. 
Особено е подходящ за поддръжка ма 
повърхности третирани с Osmo Decking-Oils и 
Teak-Oil Spray. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ 
<5% растителни сапуни (анионни повърхностно 
активни вещества), нейонни 
повърхностноактивни вещества; Консерванти в 
опаковка: активни съставки: 
МЕТИЛХЛОРОИОТИАЗОЛИНОН, 
МЕТИЛИСОТИАЛИЗИНОН (C (M) IT / MIT (3: 1)) 
Подробна декларация можем да ви изпратим след 
запитване от ваша страна. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Специфично тегло (плътност): 1.01-1.03 g/cm³  
Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване 
pH при 20°C: 10.9 

 
СЪХРАНЕНИЕ 
До 5 години и по-дълго, ако опаковката се 
съхранява на сухо, затворена плътно при 
температури между 5 и 35°C. Да не се излага на 
замръзване при транспортиране! 

 

 

 
 

 
ПОДГОТОВКА 
Отстранете натрупалата се мръсотия. Osmo 
Spray Cleaner готов за използване. Моля не 
разреждайте! 
 
ОБРАБОТКА 
Завъртете дюзата на спрея, за да я отворите и 
напръскайте директно върху повърхността. 
След това изтъркайте добре с памучен парцал. 

 
РАЗХОДНА НОРМА 
Разходната норма строго зависи от степента на 
замърсяване. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 
Напоете добре повърхността с препарата, за да 
избегнете нараняването и.  

 
ВНИМАНИЕ 
Дръжте далеч от деца. Можете да получите 
подробна информация за безопасност при 
запитване от Ваша страна. 
 
ИЗХВЪРЛЯНЕ 
Изхвърлете остатъчния продукт и напълно 
празните опаковки в съответствие с местните 
официални разпоредби (код на отпадъка 07 06 
01). Само напълно празни кутии могат да бъдат 
рециклирани. 

 
ЦВЕТОВА ГАМА 
8027 Безцветен 

 
РАЗФАСОВКА 
0.5 л. Спрей 

 
Горепосочената информация е предоставена на 
добра воля и не поражда правни отношения. 
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