
®COMPO-CARE ČIŠTĚNÍ A OCHRANA DŘEVA

POPIS VÝROBKU:

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

Oživovač kompozitního dřeva

Transparentní jemně tónovaný nátěr.

Zvýrazňuje barvu kompozitního dřeva.

Vytváří ochranu před skvrnami (olej, mastnota,...).

Vytváří ochranu před vodou.

Jednoduše se aplikuje.

Rychle zasychá.

Má pouze slabý zápach.

COMPO-CARE je čistič na vodní bázi určený pro všechna kompozitní dřeva (WPC). COMPO-CARE chrání, 
zvýrazňuje a oživuje barvu kompozitního dřeva, jednoduše se aplikuje a rychle zasychá. 

Vzhled: matný/matný až lesklý

Typ pojiva: akrylový

Typ rozpouštědla: voda

Měrná hmotnost (při 20 ° C): 1,080 ± 0,05

Fyzikální stav: kapalina

Pevný obsah: 6% 

Bod vzplanutí: není klasifikován jako hořlavina

Skladovatelnost: 1 rok v originálním balení 

Velikost balení: 1l, 2.5l

Barevný odstín:

Doba schnutí: na dotyk: 1 hodina.

VOC: 3% ± 0,5

Určen pro venkovní použití.

Vhodný na všechny typy kompozitního dřeva.

Lze použít na vodorovné i svislé povrchy (podlahy, 
obklady, zahradní nábytek..).

Ideální pro drážkované povrchy.

Povrchy musí být zcela čisté, suché a zbavené 

nečistot, mastnot, oleje, plísní a skvrn. Plísně 

odstranit roztokem bělidlo/voda, 50/50. Roztok 

vetřete do povrchu, nechejte působit 10-15 minut a 

důkladně opláchněte. Po odstranění a očištění 

povrchu nechejte dřevo 2-3 dny vyschnout nebo 

dokud dřevo před aplikací finálního nátěru 

nedosáhne vlkosti o obsahu 18% nebo méně. Povrch 

vyčistěte pomocí produktu COMPO-CARE*.

Plné schnutí: 12-24 hodin v závislosti na teplotě a 

vlhkosti. Velmi zatížené povrchy by měly být 

ponechány 24 hodin mimo provoz, než budou 

uvedeny zpět do plného provozu.

Hnědý Šedý



NEŘEDIT.

Před použitím a v průběhu aplikace nádobu s 

přípravkem důkladně zamíchejte. Naneste jednu 

rovnoměrnou vrstvu COMPO-CARE na celou délku 

plochy nebo kusu, zastavte se pouze v přirozených 

p ř e r u š e n í c h  t a k ,  a b y  n e d o š l o  k  t v o r b ě 

pruhů/přechodů.

215 m /l

Skutečná výdatnost se bude lišit v závislosti na 

metodě nanášení, typu, struktuře, stáří a pórovitosti 

povrchů.

Doba pravidelné údržby záleží na tom, zda a jak je

povrch vystaven slunci, povětrnostním vlivům a jak

moc je zatížen provozem. Údržbu je potřeba provést

tehdy, když se na ošetřených oblastech začnou

objevovat značně vybledlá místa. COMPO-CARE

nevyžaduje přebroušení nebo demontáž před

aplikací údržbové vrstvy. Povrch vyčistěte pomocí

COMPO-CLEAN*. Aplikujte jednu vrstvu COMPO-

CARE na celý povrch dle sekce „Aplikace“.

Mýdlem a vodou.

Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

Správnost údajů obsažených v tomto technickém

listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL

International 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.cz nebo

místního OWATROL zástupce ve Vaši 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 etiketě a v technickém listu.

OBECNÉ INFORMACE:

Uchovávat mimo dosah dětí. S odkazem na text na

štítku balení a bezpečnostní listy, které jsou k

dispozici na info@owatrol-natery.cz.

Červen 2013

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

Štětec: syntetický štětec vysoké kvality.

Váleček: váleček s tkaným syntetickým povrchem.

COMPO-CARE – neaplikujte na přímem slunci nebo 

na přehřátý povrch. Neaplikujte pokud se v příštích 

24 hodinách předpokládá studené nebo vlhké 

počasí. Nanášejte při teplotách +10°C až +30°C. 

Zakryjte a chraňte všechny plochy, které nemají být 

natřeny. Pro jednotnost výsledného odstínu nátěru 

smíchejte obsah všech dodaných balení, které se 

následně aplikují na jednu plochu. Vždy aplikujte po 

celé délce plochy až k logickému přerušení. Svislé 

plochy aplikujte od shora směrem dolů. Nikdy 

nepřerušujte aplikaci uprostřed natírané plochy.


