
DEEP CLEANER 
Odstraňovač oleje & čis9č  

Popis produktu: 
OWATROL DEEP CLEANER® je účinný, vodou omyvatelný, odstraňovač a čis9č bez rozpouštědel, který odstraňuje nové, 
staré a ztvrdlé oleje z venkovních dřevěných povrchů a čisQ značně zvětralé dřevo. OWATROL DEEP CLEANER® je 
biologicky rozložitelný, vhodný pro místa citlivá na životním prostředím. OWATROL DEEP CLEANER® má gelové složení, 
což znamená, že nestéká a je ideální pro svislé povrchy. OWATROL DEEP CLEANER® se jednoduše nanáší, rychle a účinně 
odstraňuje z povrchu čerstvého dřeva povlak, který vzniká při zpracovávání dřeva, a tak zlepšuje nasákavost povrchu a 
Qm dokonalé přilnuQ finálního nátěru.     

Vlastnos9 
• Je odstranitelný vodou – po nanesení se oleje rozpusQ vodou. 
• Odstraňuje přírodní povlak dřeva a Qm zlepšuje nasákavost povrchu a přilnuQ finálního nátěru. 
• Odstraňuje teakové a jiné druhy olejů ze dřeva a zčernání způsobené UV zářením 
• Jednoduchá aplikace, biologická odbouratelnost- neobsahuje ředidla nebo parafin. 
• Rychle působí - max. 5 minut. 
• Odstraňuje lubrikační oleje a mořidla. 
• Gelová konzistence zajisQ, že přípravek DEEP CLEANER® nestéká.  
• Přípravek DEEP CLEANER® je připraven k okamžitému použi9 což zajisQ jeho rychle působeni.  

Základní použiQ 
• Určen pro venkovní použiQ.  
• Vhodný pro všechna venkovní dřeva – měkká, tvrdá, exo9cká, širokolistá, tlakově impregnovaná i termicky upravená.  
• Venkovní dřevěné povrchy - paluby, zábradlí, lemy, zahradní nábytek, podlahy, terasy, obložení..... 
• Lze použít na vodorovné a svislé povrchy.  

Technická data: 
Vzhled: modro-zelený, zápach dezinfekce 
Skupenství: viskózní kapalina 
Specifická hmotnost při 20°C (68°F): 1.03±0.05 
Viskozita: gelová struktura 
Bod vzplanuQ: nehořlavý 
Velikost balení: 1l, 2.5l 
Skladování: 2 roky v originálním neotevřeném balení. 
VOC: < 0.05% (0.5 g/l) 

Příprava povrchů 
Odstraňte jakýkoliv volny a odlupující se finální nátěr. Vykartáčovat jakékoliv povrchové nečistoty, např. mech, špínu atd. 

Nanášecí pomůcky 
• Štětec se synte9ckými ště9nami.  
• Synte9cký kartáč.  
• Váleček se synte9ckým povrchem.  

Zásady správného použiQ 
Vždy před začátkem aplikace proveďte test, aby se určil kontaktní čas potřebný k odstranění a očištění dřeva. Viz. 
testovací postup. Při odstraňování a čištění míst, která byla zatmelena, VŽDY proveďte test aplikováním DEEP CLEANER® 
na malé místo a nechte působit 20 minut před okartáčováním a opláchnuQm, aby se zjis9lo, že neprobíhá žádná reakce. 
Používejte chemicky odolné rukavice, ochranné brýle i oblečení. Tvrdá dřeva včetně exo9ckých tvrdých dřevin bohatých 
na taniny např. cedr, douglaska 9solista, teak, ipe... mohou po použi9 přípravků DEEP CLEANER® ztmavnout.  Než dřevo 
po očištění uschne je nutno provést neutralizaci přípravkem OWATROL DECK CLEANER®, dřevo opět zesvětlí a vráQ se 
dřevu jeho přirozený vzhled. Zakryjte vše, co nemá být odstraněno, včetně rostlin, keřů a hliníkových povrchů. Při 
odstraňování olejů ze svislých povrchů, postupujte zespodu směrem nahoru, aby se nevytvořily pruhy.  Nanášet při 
teplotách +5°C až +35°C. Ne však na přímém slunci a na horký povrch. Nenechte čis9č OWATROL DEEP CLEANER® na 
povrchu uschnout. Pokud začne přípravek OWATROL DEEP CLEANER® schnout, je nutno povrch navlhčit vodou z 
rozprašovače aby zůstal přípravek OWATROL DEEP CLEANER® ak9vní.. Před použiQm čis9če OWATROL DEEP CLEANER® 
na dubové a kaštanové dřevo se s námi poraďte. Po použiQ čis9če OWATROL DEEP CLEANER® očištěný povrch vždy 
neutralizujte přípravkem OWATROL DECK CLEANER®, který připraví povrch k provedení  finální úpravy.  



Aplikace 
Čis9č je připraven k použiQ, neředit. U velkých ploch pracujte po úsecích. Vždy pracujte po směru zrna. Nepoužívejte 
drátěný štětec/kartáč. Po očištění důkladně opláchněte čistou vodou. Pokud je povrch ještě mokrý je potřeba povrch 
neutralizovat produktem OWATROL DECK CLEANER®. Očištěné dřevo nechejte uschnout 2-3 dny, nebo dokud nebude 
dřevo splňovat požadavky na obsah vlhos9 požadované vybraným finálním nátěrem. 

Proces testování 
Aplikujte OWATROL DEEP CLEANER® a nechte působit 5 minut. Část povrchu okartáčujte pro zjištění, zda se finální nátěr 
nebo špína uvolňují. Pokud se špína nebo finální nátěr uvolňují, pokračujte v práci, pokud ne, počkejte dalších 5 minut a 
testujte znovu. V tomto procesu pokračujte maximálně 20 minut. 

Odstranění a čištění 
Naneste silnou vrstvu čis9če OWATROL DEEP CLEANER® na povrch který má být očištěn. Pracujte na plochách které 
mohou být ošetřeny za 5-20 minut, pak se přesuňte na další místo, dokud nebude celý povrch odstraněn a očištěn. 
Nechejte čis9č působit 5 minut. Povrch očistěte kartáčem s tvrdými nylonovými vlákny a oplachujte vodou, případně 
použijte tlakový čis9č (max. 60 baru/870 psi). Po očištění důkladně opláchněte čistou vodou. Pro neutralizaci účinku 
čis9če OWATROL DEEP CLEANERu® musí být  ještě mokré povrchy po očištění a opláchnuQ okamžitě ošetřeny pomoci 
přípravku OWATROL DECK CLEANER®. Poznámka: PoužiQ teplé vody usnadňuje práci.  

OMEZENÍ: Nové dřevěné povrchy - lesklý povrch: 
Aplikujte čis9č OWATROL DEEP CLEANER® na povrch, který má být očistěn. 
Nechte působit 10-15 minut v závislos9 na typu dřeva. 
Povrch očistěte kartáčem s tvrdými nylonovými vlákny a oplachujte vodou, případně použijte tlakový čis9č (max. 60 
baru/870 psi). Po očištění důkladně opláchněte čistou vodou. Pro neutralizaci účinku čis9če OWATROL DEEP CLEANERu® 
musí být ještě mokré povrchy po očištění a opláchnuQ okamžitě ošetřeny pomoci přípravku OWATROL DECK CLEANER®. 
Kontaktujte nás pro další informace před použiQm čis9če OWATROL DEEP CLEANER® na dubové a kaštanové dřevo.  

Po odstranění/čištění: 
Vždy po použiQ čis9če OWATROL DEEP CLEANER® je potřeba povrch neutralizovat produktem OWATROL DECK 
CLEANER®. 

Vydatnost 
• Vydatnost: 4m2/l 
• Skutečná vydatnost se bude lišit v závislos9 na metodě nanášeni, typu, struktuře a pórovitos9 povrchu.  

Čištění: 
• Vodou. 

Skladování 
• Chránit před mrazem a vysokými teplotami.  
• Nespotřebovaný čis9č skladovat v utěsněné plastové nebo skleněné nádobě.  
• Neskladovat v kovových nádobách.  

Obecné informace: 
Správnost údajů obsažených v tomto technickém listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL Interna9onal 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 e9ketě a v technickém listu. 

Bezpečnost: 
Uchovat mimo dosah děQ. S odkazem na text na šQtku a bezpečnostní listy, které jsou k dispozici na www.owatrol.cz. 

Datum vydání:  říjen 2016 
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