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1.

Profesionální bělení surového starého dřeva.
Zbavuje tvrdé dřeviny šedého zbarvení; přípravek je vhodný pro všechny dřeviny.
Výrobek je universálně použitelný a velmi vydatný.
Ideální předběžná úprava pro aplikaci ošetřovacích olejů a lasur na dřevo od firmy GORI.
Vysoká účinnost.
Výrobek je vhodný také pro rozjasňování zešedlého jehličnatého dřeva.
Všeobecný popis
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GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061
Dyrup A/S Kopenhagen, Dánsko.
Zahuštěný vodný roztok tensidů a organické kyseliny.
Bezbarvý gelovitý universální bělicí přípravek GORI UNIVERSAL
HOLZBLEICHE 3061 je na základě své gelovité struktury velmi účinný
čisticí prostředek pro zahradní parket a zahradní nábytek jako jsou stoly,
židle, lavice atd. vyrobené z tvrdých dřevin, které časem zešedly (viz bod
4.1), a používané ve vnějším prostředí. Rozjasňuje rychle všechny
zešedlé povrchy dřeva a takto jim vrací jejich přírodní dřevěné zbarvení.
Bezbarvý.
Pro přímé použití.
2,5 litru.
---

Složení
Rozpustidlo
Přídavné látky

--Obsahové látky podle doporučení ES:
5 - 15 % organické kyseliny, < 5 % neiontových tensidů.

Technické údaje
Hustota
Viskosita
Bod vzplanutí
Hodnota pH
Zápach
Spotřeba
Ředění
Skladovatelnost

1,044 g/ml
Gelovitý
--0 - 0,5
Bez zápachu.
2
2,5 litru stačí na asi 18 m hoblované plochy.
Používejte neředěné.
V nenačatých nádobách skladujte výrobek v teplotním rozmezí od +5°C
a 30°C. Nádobu po odebrání části obsahu dobře uzavřete. Skladujte a
dopravujte v chladném a suchém prostředí, chraňte před mrazem.

Podklad
Druh podkladu

Různé druhy dřevin, na příklad afzelia, afrormosia, bangkirai, dub,
framiré, ilomba, iroko, jatai, kaori, modřín, makore, meranti, borovice
oregon pine, borovice radiata pine, červený cedr, červený narra,
redwood (sekvoj), robinie, sapelli, sipo, teak.
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Vlastnosti podkladu
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Příprava
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6.

Podklad musí být pro ošetřování suchý. Odstraňte nebo zakryjte železná
kování.
S povrchu odstraňte prach a hrubé nečistoty.

Aplikace (nanášení)

Pokyny pro
zpracovávání
Čištění nástrojů

Výrobek nanášejte štětkou bez kovového kroužku nebo štětcem,
případně houbou rovnoměrně a v sytém stavu na povrch dřeva, a
ponechejte jej působit alespoň 10 minut. V případě zvlášť úporného
znečištění ošetření opakujte a prodlužte dobu působení. Potom otírejte
povrch brusnou tkaninou (vlákninou) nebo nylonovou štětkou podél
dřevěných vláken. Brusná tkanina (vláknina) nebo štětka se musí stále
čistit vodou. Po vyčištění důkladně vypláchněte velkým množstvím vody.
Dodatečné ošetření: Po proschnutí povrchu dřeva ošetřete některým
olejem na dřevo GORI (GORI Holzöl, na příklad GORI Teak-Öl) podle
technického listu, čímž dosáhnete dlouhodobé ochrany před opětovným
zešednutím.
Zpracování a sušení neprovádějte při teplotách nižších než +5°C nebo
při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.
Vodou.

Bezpečnostní pokyny
Výrobkový kód: GG60.
Obsahuje kyselinu šťavelovou (oxalovou). Výrobek je zdraví nebezpečný
při styku s kůží a při polknutí. Nesmí se dostat do rukou dětí. Zabraňte
vnikutí do očí a styku s kůží. Používejte vhodných ochranných rukavic.
V tísňových případech, např. při polknutí, poskytne informaci:
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen (Poradna pro příznaky
otrav) Berlin, telefon 030-1924-0.
Další informace zjistíte v našem Bezpečnostním listu.

7.

Odstraňování (likvidace)
Zabraňte vniku výrobku do spodní vody, do vodních toků nebo do
kanalisace.
Obaly dávejte do sběru hodnotných surovin pouze ve stavu po úplném
zbavení zbytků výrobku.
Nařízení o seznamu odpadů (AVV, Abfallverzeichnis-Verordnung):
07 06 01.

8.

Všeobecné pokyny
Výrobek se nesmí skladovat v prostorách, ve kterých se vyrábějí nebo
skladují potraviny. Uchovávejte pouze v původních obalech (nádobách).
Množství určená pro zpracování plňte pouze do vhodných nádob
z umělé hmoty.
Výrobek GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061 se nesmí míchat nebo
aplikovat s jinými čisticími prostředky.

Účelem tohoto technického informačního listu je podávat seriosní, nicméně nezávazné informace o
možnostech používání výrobku GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061.

Technické údaje se opírají o dlouholeté zkušenosti; nezbavují však uživatele povinnosti prověřit
výrobek GORI UNIVERSAL HOLZBLEICHE 3061 na vhodnost pro použití k zamýšlenému účelu.
Vzhledem k rozmanitosti možností používání a zpracovávání nelze však zaručovat závaznost
údajů, a je nutno vyloučit ručení.
Ve sporných případech se, prosíme, obraťte na naše zastoupení, naše pracovníky vnější služby,
nebo přímo na naše oddělení aplikační techniky (Anwendungstechnik), telefon 02166-964-890 a
891.
Přizvání našich odborných poradců nemá za následek vznik poradenského poměru.
Vydáním toho technického listu ztrácí předchozí technický list svou platnost.
Dyrup GmbH
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Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0)21 66 96 46, Fax: +49 (0)21 66 96 47 00
www.dyrup.de
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