
VLASTNOSTI

• Snadno a rychle rozjasňuje zašedlý povrch dřeva 
• Obnovuje přirozený vzhled dřeva
• Univerzální použití 
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Podklad musí být před aplikací pevný, suchý, zbavený pra-
chu a nečistot. Prach a hrubou špínu očistěte štětcem 
nebo měkkým hadříkem. Železná kování je nutno odstranit 
nebo zakrýt. Zejména hraničící plochy z mramoru je nutno 
pečlivě chránit před stříkanci pomocí maskovacího materi-
álu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před použitím lehce rozmíchejte, výrobek je připraven 
k okamžitému použití. Neředí se! Aplikujte rovnoměrně 
štětcem, houbičkou nebo hadříkem v dostatečné tloušťce 
na povrch dřeva a nechte působit 10 minut. Při obzvlášť zne-
čistěném povrchu zopakujte aplikaci a nechte působit déle. 
Pak pomocí vhodného aplikačního nástroje (např. brusné 
rouno) očistěte povrch ve směru vláken – nástroj je nutné ne-
ustále čistit vodou. Po důkladném uschnutí ošetřete povrch 
vhodným produktem z řady BONDEX ( Decking Oil, Matt, 
Satin apod.). Nepoužívejte při teplotách pod +5°C a relativní 
vlhkosti vzduchu nad 80%. 
Znečištěné nářadí omyjte ihned po skončení prací vodou.  
Nářadí pro aplikaci: univerzální štětec, houba, hadřík, 
brusné rouno

APLIKACE A DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Při teplotě + 20°C a standardní vlhkosti 60%
Suchý :  5 – 20 minut
Nižší teplota, vyšší vlhkost vzduchu nebo dřeva mohou pro-
dloužit dobu schnutí.

DOBA SCHNUTÍ
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TECHNICKÝ LIST

H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lé-
kařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 
Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brý-
le nebo obličejový štít. P264 Po manipulaci si důkladně omyjte 
ruce. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut 
opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li na-
sazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vypla-
chování.
Obsahuje nebezpečné látky:  kyselina  šťavelová  (CAS:  144-
62-7); ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1); lauryl diethylenglykol sul-
fát sodný ( CAS: 68891-38-3).
Obsah látek dle ES 684/2004: 5 - 15% organické kyseliny, <5% 
aniontové povrchově aktivní látky.
Třída nebezpečnosti pro vodu WGK: 1 slabě škodlivý. 

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI A EKOLOGIE

Renovation

Čisticí prostředek 
na zašedlé dřevo

Čisticí prostředek ideální na vyčištění a regeneraci dřeva 
zašedlého vzhledu. Rychle zesvětlí všechny dřevěné plo-
chy a vrátí jim jejich přirozenou barvu. Ideální k ošetření 
a údržbě všech druhů dřeva a dřevěných prvků zejména 
v exteriéru.  Díky své konzistenci je velice účinný pro zahrad-
ní nábytek, jako jsou stoly, židle, lavice či podlahy z tvrdého 
a exotického dřeva. Prostředek je vhodný i na měkké dřeviny.    

POUŽITÍ

Nebezpečí
Podrobnější informace naleznete v Bezpečnostním listu k vý-
robku, který je k dispozici buď na vyžádání nebo ke stažení na 
www.bondex.cz
Zbytky výrobku: N 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsa-
hující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky. 
Obaly čisté: O 15 01 06 Směsné obaly, Likvidujte odpad dle 
místních předpisů. 

Skladujte na suchém, dobře větraném místě. Výrobek si 
uchovává při předepsaném způsobu skladování v 
uzavřeném obalu užitné vlastnosti min. 5 let od data 
výroby uvedeném na obalu. Nesmí zmrznout.

SKLADOVÁNÍ
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Renovation

Čisticí prostředek
na zašedlé dřevo

INFORMACE O PRODUKTU

Balení (L):
Barevné odstíny:
Doba spotřeby:

1
bezbarvý
5 let

TECHNICKÉ ÚDAJE

• Hustota produktu:
• Vydatnost:

1,04 g/cm3

6 - 8 m2/l v jedné vrstvě 

Informace poskytnuté v tomto technickém listu jsou sestave-
ny na základě laboratorních poznatků a našich odborných 
zkušeností s cílem, aby při použití výrobku byly dosahovány 
co možná nejlepší výsledky na profesionální úrovni.
Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho 
nevhodným výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. 
Proto doporučujeme uživateli odborně  a řemeslně správně 
naše materiály vyzkoušet na vlastní zodpovědnost, zda jsou 
vhodné k předpokládanému použití za daných podmínek 
v objektu.
Tento technický list ztrácí svoji platnost vydáním jeho noveli-
zace. Výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn 
a doplňků.
Sledujte aktualizace Technického listu na www.bondex.cz.

Datum poslední revize 5/2017

OSTATNÍ INFORMACE


