AQUANETT

®

ČIŠTĚNÍ A OCHRANA DŘEVA

Odstraňovač olejov a čistič dreva
POPIS VÝROBKU:
AQUANETT® je účinný odstraňovač a čistič, odstrániteľný vodou, bez obsahu rozpúšťadiel, ktorý odstraňuje nové,
staré a stvrdnuté oleje z vonkajších drevených povrchov. Čistí značne zvetrané drevo. Prípravok AQUANETT® je
biologicky odbúrateľný a vhodný pre miesta citlivé na životné prostredie. Vďaka svojmu gélovému zloženiu
AQUANETT® nesteká a je ideálny pre zvislé povrchy. Čistič AQUANETT® sa jednoducho nanáša, rýchlo a účinne
odstraňuje z povrchu čerstvého dreva povlak, ktorý vzniká pri spracovávaní dreva a tak zlepšuje nasiakavosť povrchu a
tým dokonalé priľnutie finálneho náteru.

VLASTNOSTI:
Odstraňuje teakové a iné druhy olejov z dreva
asčernenie spôsobené UV žiarením.
Je odstrániteľný vodou – po nanesení sa oleje
rozpustia vodou.
Odstraňuje prírodný povlak dreva a tým zlepšuje
nasiakavosť povrchu a priľnutie finálneho náteru.
Gélová konzistencia zabezpečí, že prípravok
AQUANETT® nesteká.
Prípravok AQUANETT® je pripravený k okamžitému
použitiu, čo zabezpečí jeho rýchle pôsobenie.
Jednoduchá aplikácia, biologická odbúrateľnosť –
neobsahuje riedidlá alebo parafín.

Viskozita: gélová štruktúra
Merná hmotnosť (pri 20⁰C): 1.03 ± 0.05
Forma: viskózna kvapalina
Horľavosť: nerelevantné
Bod vzplanutia: nerelevantné
Skladovateľnosť: 2 roky v originálnom neotvorenom
balení
Veľkosť balenia: 1l, 2,5l, (10l na objednanie)
Vzhľad a vôňa: modrozelený odtieň, dezinfekčný zápach
VOC – Obsah prchavých organických zlúčenín:
‹0,05% (0,5 g/l)

PRÍPRAVA POVRCHU:
ZÁKLADNÉ POUŽITIE:
Určený pre vonkajšie použitie.
Vhodný pre všetky vonkajšie drevá – mäkké, tvrdé,
tlakovo impregnované aj termicky upravené.
Vonkajšie drevené povrchy – záhradný nábytok,
podlahy, terasy, obloženie apod.
Je možné použiť na vodorovné a zvislé povrchy.

Odstrániť akýkoľvek voľný a odlupujúci sa finálny náter.
Vykartáčovať akékoľvek povrchové nečistoty, napr.
mach, špinu atď.
NANÁŠACIE POMÔCKY:
Štetec so syntetickými štetinami
Syntetický kartáč
Valček so syntetickým povrchom

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITIA:
Vždy vykonať predbežný test pred začiatkom aplikácie. Používať chemicky odolné rukavice, ochranné okuliare aj
oblečenie. Tvrdé drevá vrátane exotických tvrdých drevín bohatých na taníny, napr. céder, duglaska tisolistá, teak, ipe
atď. môžu po použití prípravku AQUANETT® stmavnúť. Než drevo po očistení uschne, je nutné vykonať neutralizáciu
prípravkom NET-TROL®, drevo opäť zosvetlí a vráti sa drevu jeho prirodzený vzhľad. K získaniu originálnej farby dreva
ošetrite očistené drevené povrchy pomocou prípravku NET-TROL®. Zakryte všetko, čo nemá byť odstránené, vrátane
rastlín, kríkov a hliníkových povrchov.

Pri odstraňovaní olejov zo zvislých povrchov, postupujte zdola smerom nahor, aby sa nevytvorili pruhy. Nanášať pri
teplotách +5⁰C až +35 ⁰C. Nie však na priamom slnku a na horúci povrch. Nenechajte čistič AQUANETT® na povrchu
uschnúť. Pokiaľ začne prípravok AQUANETT® schnúť, je nutné povrch navlhčiť vodou z rozprašovača, aby zostal
prípravok AQUANETT® aktívny. Pred použitím čističa AQUANETT® na dubové a gaštanové drevo sa s nami poraďte. Po
použití čističa AQUANETT® očistený povrch vždy neutralizujte prípravkom NET-TROL®, ktorý pripraví povrch k
vykonaniu finálnej úpravy.

APLIKÁCIA:

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:

Odstránenie olejov a prírodného povlaku
Naneste silnú vrstvu čističa AQUANETT® na celý
povrch, ktorý má byť očistený. Pri veľkých plochách
pracovať po úsekoch. Nechajte čistič pôsobiť (max. 5
minút), povrch očistiť kartáčom s tvrdými nylonovými
vláknami a oplachujte vodou, prípadne použite
tlakový čistič (max. 60 bar/870 psi). Po očistení
dôkladne opláchnite čistou vodou. Pre neutralizáciu
účinku čističa AQUANETT® musia byť ešte mokré
povrchy po očistení a opláchnutí okamžite ošetrené
pomocou prípravku NET-TROL®.
POZNÁMKA: Použitie teplej vody uľahčuje prácu.

Správnosť údajov obsiahnutých v tomto technickom
liste bola starostlivo skontrolovaná. OWATROL
International nie je schopný garantovať výsledky,
pretože nemá pod kontrolou podmienky, za ktorých
boli naše výrobky použité. Pre ďalšie rady a informácie,
prosím kontaktujte naše technické oddelenie e-mailom
na info@owatrol.com alebo miestneho OWATROL
zástupcu vo Vašej krajine. Vyššie uvedené informácie
sú platné k dátumu vystavenia. Všetky ostatné
OWATROL výrobky spomenuté v tomto dokumente, by
mali byť použité podľa pokynov uvedených na etikete a
v technickom liste.

VÝDATNOSŤ:

BEZPEČNOSŤ:

Výdatnosť: 4 m2 /l
Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti na
metóde nanášania, type, štruktúre a pórovitosti
povrchu.

Uchovávať mimo dosah detí. S odkazom na text na
štítku a bezpečnostné listy, ktoré sú k dispozícii na
info@owatrol-natery.cz.

ČISTENIE:

Dátum vystavenia:

Vodou.

Máj 2012 / verzia 01

SKLADOVANIE:
Chrániť pred mrazom a vysokými teplotami.
Nespotrebovaný čistič skladovať v utesnenej
plastovej alebo sklenenej nádobe.
Neskladovať v kovových nádobách.

KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová
Sadová 301/44a, 746 01 Opava
Tel.: +420 774 603 092
E-mail: info@owatrol-natery.cz
www.owatrol-natery.cz

