
HORNBACH Baumarkt CS spol. s r.o. – Chlumecká ul. 2398 - 198 00 Praha 9 - ČR-Tel.: +420 225 356 000 - IČO 47117559 – www.hornbach.cz 

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

Technický prospekt 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________  

Údaje uvedené v této Technické kartě se zakládají na aktuálním stavu naší vývojové a aplikační techniky. Z důvodu výskytu rozličných 

podkladů a vlivů, které mohou působit během zpracovávání produktu, by měli uživatelé i přes naše technické údaje provádět vlastní testy. 
Neodpovídáme za chyby plynoucí z techniky aplikace ani za jejich následky. Publikací této Technické karty ztrácejí všechny její předchozí 

vydání platnost. 
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HORNBACH Čistič na dřevo a WPC 

 
 dukladný a úcinný cisticí úcinek 
 obnovení ochranného filmu a ochrana 
 vysoká vydatnost 

 

Vlastnosti 
Cistic na drevo a WPC je prostredek na údržbu a cištení drevených povrchu, vyrobený na bázi prírodních 
materiálu, urcený na povrchové cištení silne znecištených exteriérových ploch ze dreva, korku, linolea, pvc 
a kamene. Skvele se hodí také na následnou údržbu olejovaných ploch a je ideálním podkladem pro všechny 
drevné oleje. Úcinne odstranuje znecištení mechem, težko odstranitelné necistoty a staré, eventuálne se 
odlupující nátery. Zarucuje dukladné cištení šetrné ke drevu a soucasne prispívá k jeho péci. Obnovuje 
ochranný film dreveného materiálu, nenarušuje povrchovou vrstvu dreva, príjemne voní a dávkuje se 
jednoduše prímo do vody. Cistic na drevo a WPC lze používat také neredený. Jeho dávkování je úsporné, 
prostredek je biologicky odbouratelný. 
 

Účel použití 
Ideální prostředek: Na silně znečištěné povrchy ze dřeva a kompozitních materiálů ve venkovním prostředí. 
Vhodný i na ošetření ploch z korku, linolea, pvc a kamene. 
 

Odstín barvy 
Bezbarvý 
 

Stupeň lesku 
- 
 

Obsažené látky 
Voda, sojové mastné kyseliny, draselné mýdlo na bázi palmových mastných kyselin, draselné mýdlo na bázi 
kokosových mastných kyselin. 
 

Ředidlo 
Voda, draselné soli mastných kyselin rostlinných oleju, alkylpolyglycoside. 
 

Vydatnost 
1 l vystačí, v závislosti na poměru ředění, až na 100 použití. 1 l vystačí přibližně na 250 l vody. Přesnou 
spotřebu zjistíte pomocí zkušební aplikace na příslušném objektu.  
 

Nástroje 
Bavlněná utěrka, kartáč.  
 

Čištení nástrojů 
Ihned po použití nářadí opláchněte vodou.  
 

Provedení nátěru 
Čistič na dřevo a WPC Hornbach se dávkuje v závislosti na stupni znečištění. Povrch dřevěné plochy se 
nejprve vyčistí navlhčenou (ne mokrou) bavlněnou utěrkou, případně se vydrhne vhodným kartáčem. V 
případě nutnosti se povrch opláchne čistou vodou. 
 

Důležitá upozornění 
Přepravujte prosím tyto nádoby ve svislé poloze a zajistěte proti pádu a proti případnému úniku! Skladujte v 
chladu a suchu. Načatá balení uchovávejte dobře uzavřená.  

http://www.hornbach.cz/
http://www.schulz-farben.de/
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Bezpečnostní pokyny 
 
    Varování 

 
 
H315 Dráždí kůži. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P362 Kontaminovaný  oděv  svlékněte a  před  opětovným použitím  ho vyperte. 
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, 
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P303 + P352 Při styku s kůží (nebo s vlasy): Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
 

Odstranění 
P501 Tento výrobek a jeho obal odevzdejte ve sběrně nebezpečných odpadů. Zbytky barvy v suchém stavu 
lze likvidovat jako domovní odpad. K recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Č. 
kódu odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 07 06 01. 
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