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IRSA AQUA CLEANER 5000 Outdoor 
Засіб на водній основі для чищення дерева зовні. 
 
IRSA AQUA CLEANER 5000 Outdoor є засобом для очистки забруднених зовнішніх дерев'яних поверхонь 
(терасові підлоги, садові меблі і т.д.). Завжди робити пробне нанесення на непомітному місці. IRSA AQUA 
CLEANER 5000 Outdoor можна використовувати з усіма продуктами компанії IRSA, які призначені для 
нанесення на відкритому повітрі. 
 
Властивості: 
Продукція високоефективна, дуже добрий результат очищення, дуже швидко висихає. 
 
Очищення поверхні: 
Використовуючи IRSA AQUA CLEANER 5000 Outdoor ручним способом (наприклад, щіткою), природна 
сірість деревини залишається. Очищення поверхні деревини машинним способом (наприклад, відповідною 
машиною зі щіткою) стає більш ретельним. IRSA AQUA CLEANER 5000 Outdoor підходить для середньої 
забрудненості поверхні, для проміжного очищення, для видалення моху і водоростей і для захисту від 
повторного росту подібних рослин, а також для підготовки поверхні до застосування IRSA Wood Refresher 
та/або для остаточної обробки поверхні покритої олією.  
 
Розхід: 
Залежно від ступеню забруднення IRSA AQUA CLEANER 5000 Outdoor слід застосовувати в чистому 
вигляді або розчинити з водою у співвідношенні 1:5. Бруд, котрий відходить від поверхні, необхідно 
прибирати до тих пір, поки поверхня повністю не буде від бруду і від будь-яких його залишків вичищена. 
 
Видалення природної сірості деревини за допомогою IRSA Wood Refresher: 
IRSA Wood-Refresher – це спеціальний засіб (використовується в чистому або розведеному з водою 
вигляді 1:5) призначений для оновлення та очищення посірілої деревини, яка знаходиться на повітрі. 
Вельми ефективний відбілювач деревини може використовуватися як на посірілому кекатонзі/банкіраї, так і 
на світлих породах дерева, котрі посіріли, наприклад: сосна або інші хвойні породи. Чистити поверхню за 
допомогою IRSA Wood-Refresher слід до тих пір, поки колір поверхні деревини не стане однорідним. 
Натуральний тон від посірілого дерева зовні відновлюється, свіжий і теплий відтінок поновлюється, а також 
підтримується гарний зовнішній вигляд і стає більш стійким після обробки деревини відповідними оліями 
для зовнішніх робіт виробництва компанії IRSA. IRSA ExoticWood Oil та/або IRSA Wood Oil можуть довго 
захищати дерево і зберігати оригінальний тон деревини, за умови належного догляду. 
 
Заходи безпеки/маркування: 
Зберігати в недоступних для дітей місцях/ одягати гумові рукавички під час застосування. 
 
Будь ласка, дотримуйтесь відповідних приписів з технічного обслуговування поверхонь на 
відкритій місцевості (інструкція), а також користуйтеся технічними паспортами та текстом на 
етикетках продукції. 
 
Вміст: 
Менше 5% неіонної поверхнево-активної речовини, бенцизотіазолінону, метилизотіазолінону. Звичайні 
заходи безпеки у відношенні до впливу хімічних речовин, які повинні дотримуватися. Паспорт безпеки 
надається, на вимогу, професійним користувачам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


