
  
 

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ  
ЗА ДЕКИНГ 
Без усилие премахва мръсотията и 
петната! 

 

 
8025 БЕЗЦВЕТЕН 

 

 
 
 
 
 

 
1APPLICATION 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 
Високоефективен концентрат за почистване на 
декинги от необработено или омаслено дърво. 
Бърз и лесен за нанасяне. 

 
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Osmo Decking Cleaner е идеален за почистване 
на всякакъв вид дървени декинги на открито, 
както и дървени вертикални прегради, огради и 
градинска мебел. 

  
СЪДЪРЖАНИЕ 
На базата на натурални растителни масла; 5-
15% растителни сапуни (анионни тензиди); <5% 
нейонни тензиди; Компоненти за грижа, 
суспендиращ агент. 
Подробна декларация на съставките е на 
разположение при поискване. 
 
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
Специфично тегло: 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 
Премахнете твърдите замърсявания от 
поръхността с помощта на метла или четка с 
твърд косъм. 

 
ОБРАБОТКА 
Разтворете Osmo Decking Cleaner в кофа с вода 
(съотношението зависи от степента за 
замърсяване, 1:25 до макс. 1:1). Почистете 
дървесината по протежение на дървесните 
нишки с Osmo Decking Cleaning Brush. 
При машинно почистване препоръчваме Osmo 
Decking and Flooring Cleaning Machine. 
След почистване изплакнете с чиста вода. 

 
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ 
Веднага след употреба, с вода и сапун. 

 
ПОКРИВНОСТ 
1 литър покрива приблизително 30-100 m² на 
една ръка (в зависимост от степента на 
замърсяване) 

 
ЗАБЕЛЕЖКА 
Избягвайте директен контакт с домашни или 
градински растения. Препоръчваме Osmo Wood 
Reviver Power-Gel, за да освежите или 
третирате вече посивяла дървесина. След като 
повърхността напълно изсъхне, препоръчваме 
да я промажете с Osmo Decking-Oil (н.пр. 
Bangkirai-Oil or Larch-Oil). 

 
ВНИМАНИЕ 
Дръжте далеч от деца. Ако е ноеобходима 
медицинска помощ, да се покажат опаковката 
или етикета. Информационен лист за 
безопастност е на разположение при поискване. 

 
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 
8025 Безцветен 
 
РАЗФАСОВКИ 
1 л.; 5 л. 
 
Горепосочената информация е предоставена на 
добра воля и не поражда правни отношения. 
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30-100 m²/ 1l 
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