
DECK CLEANER 
Čis-č a rozjasňovač zašedlého dřeva 

Popis produktu: 
OWATROL DECK CLEANER® je vysoce účinný čisLč a rozjasňovač, který odstraňuje povrchovou špínu a zároveň oživuje a 
vrací přirozenou barvu šedému počasím namáhanému lodnímu dřevu, které je bez finálního nátěru (teak, mahagon…). 
OWATROL DECK CLEANER® na rozdíl od bělících čisLčů a čisLčů na bázi chlóru, nenarušuje dřevěná vlákna.   
  

VlastnosL: 
• Rozjasňuje a obnovuje barvu veškerému zvětralému lodnímu dřevu bez bělení. 
• Účinkuje rychle, obnovuje šedé zvětralé lodní dřevo až na jeho přírozenou barvu během 20 minut. 
• Je vhodný pro použi- na všechny druhy dřeva: teak, mahagon, iroko, dub, modřín, borovice... 
• Skvělý odmašťovač na tropický tvrdá dřeva před aplikací vybraného finálního nátěru. 
• Odstraňuje všechny stopy po zvětrávání přičítanému plísním, znečištění apod. 
• Vrací lesk matným plastům a GRP, které jsou vystaveny vlivům počasí a UV záření. 
• Odstraňuje rezavé skvrny z povrchu. 
• Neutralizuje povrchy očištěné přípravky na čištění jako OWATROL MARINE STRIP®* a OWATROL DEEP CLEANER®*. 
• Je bezpečný při použi- – neškodí rostliná ani keřům. 
• Je biologicky rozložitelný, protože neobsahuje ředidla ani bělidla a je rozpustný vodou. 

Technická data: 
Typ rozpouštědla: voda. 
Měrná hmotnost: (při 20°C): 1.07±0.05 
Skupenství: gel. 
Obsah pevných čásLc: 19% ± 2 
Bod vzplanu-: není klasifikován jako hořlavina. 
Skladovatelnost: 18 měsíců v originálním neotevřeném balení. 
Velikost balení: 1l, 2.5l 
Vzhled a zápach: modrý, vůně čerstvého mýdla 
VOC: Mimo rámec 

Aplikační nástroje: 
• Měkký štětec 
• Nylonový štětec/štětec s tvrdými štěLnami 
• Tlakový čisLč 

Zásady správného použi-: 
Noste chemicky odolné rukavice, ochranné brýle a ochranný oděv. Před použi-m nádobu s přípravkem důkladně 
protřepejte. Zakryjte všechny plochy, které chcete ochránit a důkladně navlhčete rostliny a keře. OWATROL DECK 
CLEANER® nanášejte při teplotách +5°C až +35°C. Nenanášejte na horký povrch, jelikož OWATROL DECK CLEANER® rychle 
zaschne a nedosáhne požadovaného výsledku. Při čištění svislého povrchu, pracujte od spodu nahoru, aby se zabránilo 
stékání. 

Aplikace: 
UPOZORNĚNÍ: 
Mokré povrchy mohou být kluzké, proto během nanášení dávejte pozor při chůzi po ošetřovaném povrchu. Pokud se 
čisLč OWATROL DECK CLEANER® nechá dlouho působit, můžou zmatnit natřené povrchy a některé spojovací prvky. 
Nutno rychle opláchnout nebo utřít mokrým hadříkem. 

Dřevo: 
Navlhčete povrch čistou vodou a na vlhký povrch naneste přípravek OWATROL DECK CLEANER® synteLckým štětcem 
nebo válečkem (střední nebo dlouhý vlas). Následně povrch určený k vyčištění vydrhněte pomocí nylonového kartáče. 
Nechte působit 10 - 20 minut. Pokud povrch začne schnout, je nutno povrch navlhčit vodou z rozprašovaše, aby zůstal 
přípravek akLvní. Poté povrch důkladně opláchněte dostatečným množstvím vody nebo ostříkejte vysokotlakým čisLčem 
(maximální tlak 40 bar). Očištěné dřevo nechejte uschnout 48 hodin, nebo dokud nebude dřevo splňovat požadavky na 
obsah vlhosL požadované vybraným finálním nátěrem. 



Plast nebo sklolaminát: 
Navlhčit povrch čistou vodou. Na vlhký povrch naneste štětcem OWATROL DECK CLEANER®  a nechte působit 10 minut 
dokud skvrna nezmizí. Povrch vydrhněte měkkým nebo středně tvrdým nylonovým kartáčem. Opláchněte velkým 
množstvím vody. 

Vydatnost: 
5 - 10 m2/l 
Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosL na metodě nanášení, typu, struktuře, stáří a pórovitosL povrchu. 

Omezení: 
Nepoužívat na hliník. 

Čištění: 
Vodou. 

Skladování: 
Nespotřebované množství uskladnit v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě. 
Chránit před mrazem a vysokými teplotami.  

Obecné informace: 
Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL InternaLonal není schopen 
garantovat výsledky, jelikož nemá pod kontrolou podmínky, za kterých byly naše výrobky použity. Pro další rady a 
informace, prosím, kontaktujte naše technické oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo místního OWATROL 
zástupce ve Vaší zemi. Výše uvedené informace jsou platné k datu vystavení. Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné 
v tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů uvedených na eLketě a v technickém listu. 

Bezpečnost: 
Uchovat mimo dosah dě-. S odkazem na text na š-tku a bezpečnostní listy, které jsou k dispozici na www.owatrol.cz. 

Datum vystavení:  listopad 2013 
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