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10-50 m²/ 1l 

 
 

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ  
ЗА КОМПОЗИТЕН ДЕКИНГ 
Специално разработен за почистване  
на композитен декинг! 

 

 
8021 

 БЕЗЦВЕТЕН 
 
 

1APPLICATION 
 
 
 

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Високо ефективен, леко алкален специализиран 
почистващ препарат за отстраняване на 
органични и неорганични замърсявания на 
открито. Идеален за интензивно почистване на 
WPC / BPC декинги и всички останали дърво-
полимерни композитни материали на открито. 
 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Osmo Polymer Composite Cleaner е специално 
разработен за почистване на WPC и BPC 
декинги и други водонепроницаеми повърхности 
във външни помещения, като например 
градинско обзавеждане и огради от синтетични 
материали. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ 
Почистващ препарат на базата на алкална 
основа: <5% катионни тензиди; не-йонни 
тензиди; силикати; комплексообразуващи 
агенти; NTA и добавки. Подробна декларация на 
съставките е на разположение при поискване. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Специфично тегло: 1.05-1.10 g/cm³  
Вискозитет: 20-25s DIN 53211/3 mm  
Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване  
pH value (10g/l): 10.9 
 
СЪХРАНЕНИЕ 
До 2 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 
Премахнете твърдите замърсявания от поръхността с 
помощта на метла или четка с твърд косъм. 
Разтворете с вода в съотношение от 1:10 до 1:20. 
Пробно нанасяне е абсолютно задължително! 
 

 
ОБРАБОТКА 
Нанесете разтвора по замърсената повърхност 
и натъркайте мръсотията с твърда четка за 
декинг (Osmo Decking Cleaning Brush). Оставете 
препарата за подейства за 10 минути, след 
което изплакнете добре с чиста вода. При 
машинно почистване препоръчваме Osmo 
Decking and Flooring Cleaning Machine. Винаги 
почиствайте цялата площ на декинга! Не 
използвайте концентрат без да разтворите 
разредите с вода! 
 
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 
Веднага след употреба, с вода и сапун. 
 
ПОКРИВНОСТ 
1 литър покрива приблизително 10-50 m² на 
една ръка (в зависимост от степента на 
замърсяване) 
 
ЗАБЕЛЕЖКА 
Не използвайте неразтворен. Osmo Polymer 
Composite Cleaner може да доведе до 
обезцветяване или промени в повърхността при 
непознати настилки. Ако е възможно, 
използвайте върху цялата площ на декинга. Не 
оставяйте разтвора да изсъхне. Не е подходящ 
за всекидневно почистване и поддръжка. 
Избягвайте директен контакт с домашни или 
градински растения. 
 
ВНИМАНИЕ 
Съдържа: Динатриев метасиликат. Може да 
причини дразнене на кожата. Може да причини 
сериозно увреждане на очите. Реагира с 
киселини при повишена температура. Опасност 
от пръски! Трябва да се спазват общите 
разпоредби за безопасност при работа с 
химикали. Дръжте далеч от деца. Прочетете 
етикета преди употреба. Носете предпазни 
ръкавици / предпазни очила.  
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Ако попадне в очите: Изплакнете внимателно с вода в 
продължение на няколко минути. Свалете 
контактните лещи, ако има такива. Продължете да 
промивате. Ако попадне на кожата: Измийте обилно 
със сапун и вода. Ако е ноеобходима медицинска 
помощ, да се покажат опаковката или етикета.Моля 
вземете общите предпазни мерки за работа с 
химикали. 
 
ВНИМАНИЕ! 

 
  
ИЗХВЪРЛЯНЕ 
Изхвърлете остатъчния продукт и напълно празните 
опаковки в съответствие с местните официални 
разпоредби (код на отпадъка 08 01 11). Само напълно 
празни кутии могат да бъдат рециклирани. 
 
ЦВЕТОВА ГАМА 
8021 Безцветно 
 
РАЗФАСОВКИ 
1 л; 5 л 
 
Горепосочената информация е предоставена на добра 
воля и не поражда правни отношения. 
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