
®COMPO-CLEAN ČIŠTĚNÍ A OCHRANA DŘEVA

POPIS VÝROBKU:

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ:

Čistič a odmašťovač kompozitního dřeva

Na vodní bázi - šetrný k životnímu prostředí.

Odstraňuje nečistoty z povrchu a podlah.

Snadno se nanáší.

Rychle působení – 5 minut (v závislosti na stavu 
čištěného povrchu).

Gelová konzistence zajistí, že přípravek COMPO-
CLEAN nestéká.

Neobsahuje rozpouštědla ani parafín.

Nepůsobí na vložky plastových bazénu, kámen, 
sklo...

COMPO-CLEAN je vysoce účinný čistič a odmašťovač kompozitního dřeva (WPC). Snadno a rychle odstraňuje 
všechny druhy nečistot (mastnotu, skvrny, mech, znečištění....). Neobsahuje rozpouštědla ani parafín a je šetrný k 
životnímu prostředí. COMPO-CLEAN lze jednoduše aplikovat přímo z láhve, poté povrch vydrhnout kartáčem a 
opláchnout vodou. Je vhodný na vodorovné i svislé povrchy – podlahy, obklady....

Barva: žlutá-oranžová

Viskozita: polokapalný gel

Bod vzplanutí: není hořlavý

Rozpouštědlo: voda

Skladovatelnost: 1 rok v originálním neotevřeném balení

Měrná hmotnost (při 20 ° C): 1,04 ± 0,05

Velikost balení: 1l, 2.5l, (15l na objednání)

VOC: Obsah těkavých organických sloučenin: <1 g / l. 

Určen pro venkovní použití.

Vhodný na všechny typy kompozitního dřeva.

Lze použít na vodorovné i svislé povrchy.

Ideální pro drážkované povrchy.

Vždy provést na malé ploše předběžný test před 

začátkem aplikace. Používejte vhodné odolné 

rukavice (gumové/nitrilové), ochranné brýle/štít i 

oblečení. Zakryjte všechna místa, která nemají být 

vyčištěna, včetně rostlin, keřů a hlinikových povrchů.

Syntetický nebo nylonový štětec (se středním až 
dlouhým vlasem).

Váleček.

Hadice nebo vysokotlaký čistič.

NEŘEĎTE.

Před použitím nádobu s přípravkem důkladně 

zamíchejte nebo protřepejte.

Nanášet při teplotách +5°C až +35°C.

Nenanášet na přímém slunci nebo na horké povrchy.

Vždy aplikujte po celé délce plochy až k logickému 

přerušení.

Na svislých plochách, čistěte zdola nahoru a 

opláchněte od shora dolů, aby se zabránilo tvorbě 

pruhů.



Naneste silnou vrstvu čističe COMPO-CLEAN na 

celý povrch, který má být očištěn. U velkých ploch je 

potřeba pracovat po menších úsecích. Nechejte 

čistič působit 5 minut (v případě potřeby i déle, v 

závislosti na povaze nečistot a míře znečištění). 

Povrch oč is tě te  tv rdým ny lonovým nebo 

syntetickým kartáčem. Opláchněte velkým 

množstvím čisté vody ze zdroje s největším tlakem, 

případně použijte tlakový čistič (max.50 baru). V 

případě potřeby výše uvedený postup opakujte – 

težce odstranitelné/přetrvávající skvrny. Očištěný 

povrch nechejte vyschnout 2 až 3 dny před 

provedením zvolené povrchové úpravy.

2Vydatnost: 5-10 m /l

Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na 

metodě nanášení, typu, struktuře, stáří a 

pórovitosti povrchů.

ČIŠTĚNÍ:

Vodou

Chranit před mrazem a vysokými teplotami. 

Nespotřebovaný čistič skladovat v utěsněné 

plastové nebo skleněné nádobě. Neskladovat v 

kovových nádobách.

SKLADOVÁNÍ:

Správnost údajů obsažených v tomto technickém 

listu byla pečlivě zkontrolována. OWATROL 

International není schopen garantovat výsledky, 

jelikož nemá pod kontrolou podmínky  za kterých 

byly naše výrobky použity. Pro další rady a 

informace, prosím kontaktujte naše technické 

oddělení e-mailem na info@owatrol.com nebo 

místního OWATROL zástupce ve Vaši zemi Výše 

uvedené informace jsou platné k datu vystavení. 

Všechny ostatní OWATROL výrobky zmíněné v 

tomto dokumentu by měly být použity dle pokynů 

uvedených na etiketě a v technickém listu. 

KONTAKT:

AMNES - Zuzana Penkalová
Sadová 301/44a, 746 01 Opava
Tel.: +420 774 603 092
E-mail: info@owatrol-natery.cz
www.owatrol-natery.cz

Uchovávat mimo dosah dětí. S odkazem na text na 

štítku a bezpečnostní listy, které jsou k dispozici na  

info@owatrol-natery.cz.
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