ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ:
Gard Clean – Grünbelagentferner
Препарат за почистване на зелени
образувания

Описание на продукта:
Osmo Gard Clean е силно ефективен почистващ концентрат, създаден специално за
отстраняване на зеленясали образувания и подобни естествени замърсявания. Той
отстранява безпроблемно плесен от омаслени и неомаслени дървесинни повърхности –
също и от напукани или грапави повърхности от други материали. Няма го досадното
търкане. Osmo Gard Clean почиства автоматично и основно и щади покритието. Просто
нанесете и след 24 часа плесента ще е изчезнала. Gard Clean предотвратява новото й
появяване.
Области на приложение:
Osmo Gard Clean отстранява безпроблемно плесен от омаслени и не омаслени дървесни
повърхности навън. Идеален за градински мебели, сенници, тераси, беседки и други
подобни. Също така може да се използва и върху камъни (вкл. надгробни камъни и
плочи), пластмаса (преди това проверете дали цветът е истински), бетон, мозайка,
етернит, керемиди, плочи и др.
Цветова гама:
№ 6606 Безцветен
Разходна норма: 1 л = 30-100 m² (според степента на замърсяване и вида на основата)
Разфасовки:
1л, 5л
Подготовка:
Избягвайте директен контакт с растения (покрийте декоративните и полезни растения).
Грубите замърсявания изтъркайте с четка.
Обработка:
Според степента на замърсяване Osmo Gard Clean се изплозва чист или се разрежда с
максимално 10 части вода – нанася се равномерно с четка, градинска лейка или
пръскачка. По принцип плесента изчезва автоматично след 24 часа. (Ако има остатъци,
повторете процеса). Работните уреди се почистват с вода.
След измиване с вода и изсъхване възстановената дървесина може да бъде освежена с
OSMO масла за външа употреба.
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Препоръка: В случай на омасляване използвайте съответните безцветни или цветни
масла за външна употреба на OSMO
Трайност при съхранение на склад:
2 години и повече, ако се съхранява в добре затворени опаковки на сухо и не прекалено
топло място (5-35 градуса). Да не се допуска замръзване. Внимавайте също и да не
замръзне при транспортиране.
Съдържание:
Вода, катионни и нейонни повърхностно активни вещества и стабилизатори.
5-15% катионни тензиди, <5% анионни тензиди, съдържа кватернерни амониеви
съединения (95 г/кг).
Безопасност:
Дразни очите и кожата. Не бива да попада в ръцете на деца. Не вдишвайте при
пръскане. Избягвайте досег с очите и кожата. При досег с очите незабавно изплакнете
обилно с вода и се консултирайте с лекар. Не допускайте да попадне в канализацията
или подпочвените води. При поглъщане незабавно се консултирайте с лекар и му
покажете опаковката и етикета. Използвайте само в добре проветрени помещения.
Изхвърляне:
Изхвърлете напълно изпразнената от остатъци опаковка на място за вторични
суровини. Остатъкът от продукта изхвърлете на място за проблемни отпадъци. Наредба
за отпадъците: 07 06 99. Продуктов код: GD 30
Горната информация е дадена при добро желание и съвест, но не дава гаранция
(Последна поправка: 04/2008).
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