
HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o.  -  Galvaniho ul. - 821 04 Bratislava - SR-IČO 35838949 – www.hornbach.sk 

Výrobca: Schulz Farben- und Lackfabrik GmbH - An der Altnah 10 – Postfach 244 - D-55450 Langenlonsheim – www.schulz-farben.de 
 

Technický prospekt 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________  

Údaje v tejto Technickej karte sa zakladajú na aktuálnom stave našej vývojovej a aplikačnej techniky. Naše technické údaje v žiadnom 

prípade nezbavujú používateľa povinnosti vykonať vlastné skúšky, dôvodom je veľký počet rôznych podkladov a vplyvov, ktoré  môžu 
pôsobiť počas aplikácie produktu. Neručíme za chyby a z nich plynúce následky, ktoré vznikli nesprávnou technikou aplikácie. 

Zverejnením tejto Technickej karty strácajú všetky skoršie verzie platnosť.  
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HORNBACH Čistič na drevo a WPC 

 
 dôkladný a úcinný cistiaci úcinok 
 obnovenie ochranného fi lmu a ochrana 
 vysoká výdatnost 

 

Vlastnosti 
Cistic na drevo a WPC je prostriedok na údržbu a cistenie drevených povrchov, vyrábaný na báze prírodných 
materiálov, urcený na povrchové cistenie silne znecistených exteriérových plôch z dreva, korku, linolea, pvc 
a kamena. Výborne sa hodí tiež na následnú údržbu olejovaných plôch a je ideálnym podkladom pre všetky 
drevné oleje. Úcinne odstranuje znecistenie machom, tažko odstránitelné necistoty a staré, eventuálne sa 
odlupujúce, nátery. Zarucuje dôkladné cistenie, šetrné k drevu a zároven prispieva k jeho ošetreniu. 
Obnovuje ochranný film dreveného materiálu, nenarušuje povrchovú vrstvu dreva, príjemne vonia a dávkuje 
sa jednoducho priamo do vody. Cistic na drevo a WPC je možné použit aj neriedený. Jeho dávkovanie je 
úsporné, prostriedok je biologicky odbúratelný. 
 

Účel použitia 
Ideálny prostriedok: Na silne znečistené povrchy z dreva a kompozitných materiálov vo vonkajšom prostredí. 
Vhodný aj na ošetrenie plôch z korku, linolea, pvc a kameňa. 
 

Farebný odtieň 
Bezfarebný 
 

Stupeň lesku 
- 
 

Obsiahnuté látky 
Voda, draselné soli mastných kyselín rastlinných olejov, alkylpolyglycoside. 
 

Riediaci prostriedok 
Voda. Čistič na drevo a WPC je možné použiť aj neriedený. 
 

Výdatnosť 
1 l vystačí, v závislosti na pomeru riedenia, až na 100 použití. 1 l vystačí približne na 250 l vody. Presnú 
spotrebu zistíte pomocou skúšobnej aplikácie na príslušnom objekte.  
 

Náradie 
Bavlnená utierka, kefa.  
 

Čistenie náradia 
Ihneď po použití náradie opláchnite vodou. 
 

Metóda natierania 
Čistič na drevo a WPC Hornbach sa dávkuje v závislosti na stupni znečistenia. Povrch drevenej plochy sa 
najprv vyčistí navlhčenou (nie mokrou) bavlnenou utierkou, prípadne sa vydrhne vhodnou kefou. V prípade 
nutnosti sa povrch opláchne čistou vodou.  
 

Dôležité upozornenia 
Prepravujťe prosím tieto nádoby v zvislej polohe a zaistite proti pádu a proti prípadnému úniku! Skladujte v 
chlade a suchu. Načaté balenia uchovávajte dobre uzavreté.  
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Bezpečnostné pokyny 
 
      Pozor 

 
 
H315 Dráždi kožu. 
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. 
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. 
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P362 Kontaminovaný  odev  vyzlečte a  pred  ďalším použitím vyperte.  
P305 + P351 + P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate 
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
P303 + P352 Pri kontakte s Pokožkou (alebo vlasmi): Umyte veľkým množstvom vody a mydla. 
P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 
 
 

Odstranění 
P501 Tento výrobok a jeho obal odovzdajte v zberni nebezpečných odpadov. Zvyšky farby v suchom stave 
je možné likvidovať ako domový odpad. Na recikláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby. 
Č. kódu odpadu podľa Európskeho katalógu odpadov: 07 06 01. 
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