
Čistič WPC kompozitních teras č. 8021 

WPC  &  čistič 8021 

Základní čistič působící do hloubky 
Pro WPC / BPC terasové dílce a další kompozitní materiály na bázi „dřevo-plast“ 
v exteriéru. 

 jednoduché použití

 vysoce účinný čistič

 vysoká vydatnost

Informace o výrobku: Vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro odstraňování 
organických a anorganických nečistot ve venkovních prostorách. Ideální pro intenzivní 
čištění WPC / BPC terasových dílců a dalších kompozitních materiálů na bázi „dřevo-plast“ 
v exteriéru. 

Oblast použití: WPC / BPC povrchy a ostatní voděodolné povrchy v exteriéru, jako jsou 
například zahradní nábytek nebo ploty z plastů. 

Příprava: Nečistoty odstraňte pevným koštětem nebo kartáčem, 

Zpracování:  Koncentrát nařeďte vodou v poměru 1:10 až 1:20. Naneste na znečištěnou 

plochu. Nečistoty uvolněte kartáčem s násadou a opláchněte čistou vodou. V každém 

případě nejprve na skrytém místě ověřte reakci daného materiálu a čističe. 

Pro strojní zpracování na terasách doporučujeme použití Osmo stroje na čištění teras.  

Upozornění: Nepoužívejte čistič neředěný! Na neznámých podkladech může způsobit 

změnu barvy nebo struktury povrchu. Aplikujte pokud možno na celé ploše. Zabraňte 

zaschnutí roztoku. Není vhodné pro denní úklid. 
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Složení kapalného koncentrátu: Alkalický základní čistič odpovídající požadavkům 

nařízení č. 648/2004 o detergentech: < 5 % kationtových povrchově aktivních látek; 

neiontové povrchově aktivní látky, silikáty, komplexních plniva NTA a pomocné látky. 

Upozornění na nebezpečné vlastnosti koncentrátu: Obsahuje metasilikát disodný. 
Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí.  

Bezpečnostní opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice 
/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI 
ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-
li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Je-li nutná 
lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
Reaguje s kyselinami za vzniku tepla! Nebezpečí vystřikování! 
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření pro práci s chemikáliemi. 

Skladování:  
Trvanlivost 2 roky a déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených obalech na suchých 
místech. 
Odstraňování odpadů:  
Obal důkladně vyprázdněte a odstraňte prostřednictvím oprávněných osob, zbytky 
výrobku odstraňte jako nebezpečný odpad. 
Doporučený kód odpadu: 07 06 01 
Kódování dle GISBAU GISCODE: GG40 


