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ADESIV srl jamči, da so vse informacije na tem listu podane na podlagi najboljših tehnično-znanstvenih izkušenj in znanja; vendar ne more prevzeti nobene odgovornosti za rezultate, ki izhajajo iz njihove 
uporabe, saj so pogoji izvedbe izven njenega nadzora. Priporočljivo je, da vedno preverimo dejansko ustreznost proizvoda za vsak predvideni primer. Ta izdaja razveljavi in nadomesti vse predhodne izdaje.
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PREMAZI IN POMOŽNA PREMAZNA SREDSTVA

POŽIVLJAJOČE ČISTILNO SREDSTVO ZA ZUNANJO UPORABO 
Poživljajoče in obnavljajoče čistilno sredstvo za zunanje lesene površine.

TEHNIČNE LASTNOSTI:
- Enokomponentni 
- Deluje poživljajoče in obnavljajoče

PODROČJE UPORABE: 
- Zunanje lesene talne obloge
- Leseno vrtno pohištvo in orodje

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):
Videz: tekočina 

Viskoznost Ford 4 pri 20 °C: 11 - 13 sekund

Poraba: 100–120 g/m2 
(poraba proizvoda je lahko različna glede na poroznost ali ravnost površine, ki jo oblagamo)

Temperatura uporabe: od +10 do +25 °C 

Uporaba/orodje: valjček, čopič

Čiščenje orodja: voda, pri še svežem proizvodu

Odstranjevanje proizvoda: voda

Skladiščenje:  
pri temperaturi med +5 °C in +25 °C 12 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi

Pakiranje: Ročke po 5 l

Omejitve uporabe:

Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo
Ne nanašajmo na marmor ali na občutljive materiale
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

PRIPRAVA PODLAGE: 
S površine odstranimo morebitni nakopičeni material (listje, suho vejevje ipd.).

NANOS: 
Pred uporabo proizvod temeljito pretresemo. Nanesemo ga enakomerno z valjčkom ali čopičem.
Pustimo približno 5–10 minut pri običajnih pogojih, da proizvod reagira, nato s krtačo s trdimi ali poltrdimi 
ščetinami odstranimo strjeno plast, ki je nastala na površini. Dobro speremo pod tekočo vodo.  V primeru 
trdovratne umazanije postopek lahko ponovimo, izpiranje pa izvedemo z visokotlačnim čistilcem.   
Ko je lesena površina popolnoma suha, nanesemo eden ali dva sloja impregnacijskega sredstva PAVIDEK ali 
PUREDEK (glej tehnični list).

OZNAČBE ZA NEVARNOST:

 


