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 WPC & BPC ČISTIČ
Vyvinuto speciálně pro kompozitní 
terasy!

Popis výrobku:
Vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro 
odstraňování organických a anorganických nečistot 
ve venkovních prostorách. Ideální pro intenzivní 
čištění WPC / BPC terasových dílců a dalších kom-
pozitních materiálů na bázi „dřevo-plast“ v exteriéru.

Oblast použití:
WPC/BPC povrchy a ostatni voděodolne povrchy 
v exterieru, jako jsou napřiklad zahradni nabytek 
nebo ploty z plastů.

Obsažené látky:
Alkalický základní čistič odpovídající požadavkům 
nařízení č. 648/2004 o detergentech: < 5 % kat-
iontových povrchově aktivních látek; neiontové 
povrchově aktivní látky, silikáty, a pomocné látky.

Fyzikální Údaje:
Specifická váha: 1.05-1.10 g/cm³
Viskozita: 20-25s (3 mm, DIN 53211)
Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí: není nutné
pH hodnota: 10,9 

Skladování:
2 roky a více, je-li originální výrobek uchován dobře 
uzavřený. Chraňte před mrazem a před teplotami 
nad 30°C !

Příprava povrchu:
Nečistoty odstraňte pevným koštětem nebo 
kartáčem.

Zpracování:
Koncentrát nařeďte vodou v poměru 1:10 až 1:20. 
Naneste na znečištěnou plochu. Nečistoty uvolněte 
kartáčem s násadou a opláchněte čistou vodou. V 
každém případě nejprve na skrytém místě ověřte 
reakci daného materiálu a čističe. Pro strojní zpra-
cování na terasách doporučujeme použití Osmo st-
roje na čištění teras.

Čištění pracovního nářadí:
vodou a mýdlem.

Doba schnutí:
Nechte schnout přibližně 24 hodin (za normálních 
klimatických podmínek, 23 °C a 50 % relativní vlh-
kost vzduchu). V průběhu sušení zajistěte dobré 
větrání. Nižší teploty a/nebo vyšší vlhkost vzduchu 
mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Vydatnost:
1 l postačí na 1 aplikaci ( dle stupně znečištění) pro 
10-50 m².

 10-50 m²/1 l

1 APLIKACE

8021 Bebarvý
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Upozornění:
Nepoužívejte čistič neředěný! Na neznámých pod-
kladech může způsobit změnu barvy nebo struktu-
ry povrchu. Aplikujte pokud možno na celé ploše. 
Zabraňte zaschnutí roztoku. Není vhodné pro denní 
úklid.

Bezpečnostní pokyny:
Obsahuje  metakřemičitan disodný. Dráždí kůži. 
Způsobuje vážné poškození očí. Reakcí s kyseli-
nami se uvolňuje teplo. Nebezpečí vystřikování!  
Musí se dodržovat obvyklé předpisy pro zachá-
zení s chemikáliemi. Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte 
ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ 
OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud 
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplacho-
vání. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím 
vody. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce 
obal nebo štítek výrobku. Na vyžádání je k dispozici 
bezpečnostní list.

Nebezpečí

Odstranění obalu:
Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky záko-
na o odpadech (kód odpadu podle Katalogu 
odpadů: 07 06 01*). Prázdné nádoby odevzdejte ve 
sběrnách nebezpečných odpadů k recyklaci.

Odstíny:
8021 Bezbarvý

Velikosti balení:
1,0 l; 5,0 l

Výše uvedené informace jsou založeny na našich 
nejlepších znalostech a zkušenostech, nicméně 
nepředstavují žádnou záruku.

Stav 10/19


