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IRSA WOOD REFRESHER
для очистки і оновлення посірілої ззовні деревини для тривалого висвітлення тону дерева
Характеристика продукту:
IRSA Wood Refresher це спеціальний, рідкий засіб для оновлення і очистки посірілого ззовні дерева. При цьому відновлюється
натуральний тон дерева. Свіжий, теплий відтінок оновлюється після обробки IRSA кольоровими оліями, котрі підходять для
зовнішнього застосування; IRSA (Exotic) Wood Oil або IRSA Ol Harz Impragnierung.
Застосування:
IRSA Wood Refresher використовується, в залежності від степені посіріння, концентрованим або розчиненим у воді (до1:5).
Дерево, яке буде оброблятися, повинно бути чистим, не промерзлим і попередньо змоченим водою. IRSA Wood Refresher
наноситься на вологу поверхню і чиститься твердою і цупкою щіткою у напрямку волокон. Забруднення, після ~15 хвилин
поглинання, видаляються твердою щіткою, великою кількістю води і добре поглинаючою ганчіркою. Процес повторюється доти,
доки не буде досягнутий бажаний відтінок. Не допускайте висихання IRSA Wood Refresher і тому працюйте на великих об’єктах
по черзі з невеликими відрізками. Після добре висушеного дерева, котре отримало свій новий і свіжий відтінок, наноситься IRSA
(Exotic) Wood Oil або IRSA Ol Harz Impragnierung для досягнення довгострокового захисту дерева.
Розхід:
в залежності від забруднення використовується 1 літр для ~ 10-50 м2 (для 1 м2 від 20-100 мл).
Область застосування і обмеження:
IRSA Wood Refresher сильнодіючий спеціальний продукт для очищення і отримання нової свіжості дерева із зовнішнім
використанням (дерев’яні дахи, тераси, деревяні фасади і т.д.), котре посіріло від шкідливого впливу сонця і зовнішнього
середовища. Уникати безпосереднього контакту з металами і рослинами: накрити плівкою. Посіріле дерево почистити від
грубих забруднень і старих шарів фарби (наприклад: протруїти). Спочатку видаляються водорості, мох за допомогою IRSA
Aqua Cleaner 5000.
Зберігання/транспортування:
Зберігається багато років - в сухих приміщеннях і добре закритій тарі. Зберігати і транспортувати IRSA Wood Refresher не нижче
5°C і не вище 25°C. Працювати за температури не нижче 8°C.
Склад:
IRSA Wood Refresher вміщує оксалатні кислоти, неіонні тензіди і воду.
Техніка безпеки:
Використовуючи цей спеціальний засіб, необхідно одягати спецодяг (бризки відбілюють тканину), рукавиці і захисні окуляри.
Уникати контакту із шкірою і потрапляння рідини у рот. Уникати контакту з кімнатними рослинами. Бризки змити водою.
Відчуваючи недомагання, потрібно звернутися до лікаря і показати цю інформацію або етикетку. Зберігати в недоступних
для дітей місцях. Не переливати в тару, яка призначена для продуктів харчування. Зберігати окремо від напоїв і продуктів
харчування. Може виникати алергічна реакція.
Утилізація:
Утилізовувати тільки пусту тару в пунктах прийому старих лакофарбових матеріалів. Список відходів постанова (АВВ): 07 06 99.
Код - продукту: ГД 30.

Вище перераховані дані, отримані на основі нашого досвіду, є лише рекомендацією. Ви, як споживач, не звільняєтеся від обов’язку перевірити продукт на його придатність для виробництва
запланованих робіт. Виробник не має можливості контролювати виконання робіт з використанням його продукції. За якість виконання робіт, відповідальність несе виключно споживач. Ми
гарантуємо високий рівень і стабільність якості нашої продукції. З появою нової технічної анотації колишня стає не дійсною.

