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Сфера застосування: 
Гель для обробки старих дерев’яних покриттів зовні примі-
щень. Використовуйте засіб для очищення та відбілювання 
дерев’яних поверхонь, перед покриттям олією або лазурю.
SÜDWEST Holz-Entgrauer відновлює природний колір дере-
вини та є повністю біорозкладним. Засіб використовується 
для очищення тропічних порід деревини від смол та інших ре-
човин, а також для очищення деревини від забруднень.

Основи для нанесення:
Старі та обвітрені дерев’яні певерхі зовні приміщень, напри-
клад тераси, садові меблі, вікна, балкони, дерев’яні панелі, 
тощо. 

Властивості:
— тиксотропний;
— ефективно очищує деревину;
— видаляє бруд та інші біологічні забруднення;
— з відбілюючим ефектом;
— біорозкладний.

Колір:       прозорий із синім відтінком

Фасування/розмір тари: 1 л, 2,5 л

Розхід: 
Посіріла деревина – приблизно 200 мл/м2

Очищення деревини – приблизно 50–200 мл/м2

Точна витрата засобу залежить від стану основи та ступеня 
поглинання. Використовуйте нерозбавлений продукт для від-
новлення старої посірілої деревини. Для очищення поверхонь 
із слабким ступенем забрудень SÜDWEST Holz-Entgrauer 
можна розбавити водою на 15%.

Підготовка основи:
Перед використанням засобу видаліть старі нестійкі покрит-
тя. Сусідні поверхні, що контактують з деревиною, необхідно 
змочити водою.
Для підвищення ефективності деревину необхідно зволожити 
перед нанесенням засобу.

Застосування: 
Нанесіть продукт за допомогою пензля або щітки. Залиште 
поверхню на 20 хвилин, щоб засіб прореагував із основою.
Слідкуйте, щоб протягом цього часу поверхня із нанесеним 
засобом не пересихала. Якщо необхідно, зволожуйте поверх-
ню за допомогою розпилювача.
Після цього ретельно очистіть поверхню з використанням ве-
ликої кількості води та щітки. Поверхні із сильним ступенем 
забруднення потребують повторного нанесення продукту.
Після нанесення ретельно промийте поверхню чистою во-
дою.
Очищеним дерев’яним поверхням необхідно просохнути 
щонайменше протягом 2-3 діб перед нанесенням наступних 
покриттів. Вологість деревини при цьому повинна становити 
менше 15%.
Перед нанесенням наступних покриттів поверхню ретельно 
шліфують.

Особливі примітки:
Під час нанесення продукту рекомендовано використовувати 
захисні рукавиці та окуляри. Продукт не повинен контактува-
ти із металом, наприклад бляшаними банками, тощо.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн 
ЄС (директива 2004/42/EG VOC ЄС):
SÜDWEST Holz-Entgrauer не підпадає під дію директиви.

Загальні рекомендації з техніки безпеки:
Під час процесу нанесення та висихання матеріалу слід под-
бати про належну вентиляцію. Тримати осторонь від продук-
тів харчування, напоїв та кормів для тварин. При шліфуванні 
не вдихати пил.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не допускати попадання нерозбавленого продукту в каналі-
зацію, стічні води і в ґрунти. 
Додаткова інформація з техніки безпеки на www.sudwest.de

Зберігання: 
Відкриті упаковки герметично закрити. Зберігати у сухому, 
прохолодному місці.

Технічна консультація:
Додаткову інформацію та відповіді щодо даного продукту, 
або продукції компанії, що не вказана в даній технічній ін-
струкції радо нададуть наші працівники. Через різноманіття 
основ і конкретних технічних умов фарбування на об’єкті в 
даній технічній інструкції всі вони не можуть бути розглянуті. 
За детальнішою інформацією просимо звертатися до нашої 
технічної служби підтримки.
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