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Миючий засіб для дерев’яних поверхонь
 - Призначений для очищення поверхні перед промащуванням або обробкою 

деревозахисним засобом.
 - Ефективно усуває бруд і залишки тонкого покрівельного шару.
 - Покращує прилипання нового покрівельного шару до базової поверхні.
 - Має відбілювальну дію.

10-15 m²/l

 ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 
Миючий засіб для очищення та освіження старих або забруднених, підданих гли-
бокому просочуванню та непросочених дерев’яних поверхонь. Усуває з поверхні 
тонший шар олії або деревозахисного засобу, а також злегка пошкоджений або 
посірілий шар деревини. Для усунення товстішого шару покриття слід використо-
вувати наждачний папір або декілька раз обробити поверхню продуктом Pinotex 
Terrace & Wood Cleaner.

 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
Попередньо оброблені деревозахисним засобом піддані глибокому просоченню та 
непросочені зовнішні дерев’яні поверхні, наприклад тераси, платформи, сходи, 
садові меблі.

 БАЗОВА ПОВЕРХНЯ 
Попередньо оброблені деревозахисним засобом зовнішні дерев’яні поверхні. Про-
дукт не можна застосовувати для очищення поверхонь із твердих або цінних порід 
деревини (тик, іпе, мерабу тощо), а також деревини, що пройшла термічну обробку 
(ялина, модрина, ясен), оскільки колір поверхні та властивості вбирання можуть 
стати нерівномірними й незворотними.

 ЗАСТОСУВАННЯ 
• Продукт готовий до використання.
• Нанести засіб Pinotex Terrace & Wood Cleaner на попередньо зволожену/мокру 

поверхню площею приблизно у 2–3 мг за один раз, уникати попадання бризок 
на рослини.

• Дати засобу подіяти протягом приблизно 10 хвилин, добре очистити поверхню 
щіткою та ретельно сполоснути чистою водою.

• За необхідності повторити процедуру. Перевіряти, щоб на поверхні не було за-
лишків засобу для чищення. Полоскати поверхню слід зверху вниз у напрямку 
ухилу, так щоб бризки не потрапили на інші конструкції/об’єкти, що розташова-
ні поблизу.

• У процесі роботи дотримуватися вимог безпеки праці. Оскільки засіб для чи-
щення має роз’їдаючу дію, у процесі роботи надягати захисну одежу, рукавиці й 
окуляри.

• Уникати потрапляння розчину на скло або металеві деталі. Pinotex Terrace & 
Wood Cleaner знебарвлює текстиль!

• Під час роботи з розчином слід накрити оброблені поверхні, що розташовані 
поблизу (за винятком великих дерев і кущів, які в цей момент не цвітуть і на 
яких не набухають бруньки).

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФАРБУВАННЯ Й ДОГЛЯДУ 
• Рекомендація щодо робочого інструмента: для кращого захисту дерев’яної по-

верхні використовуйте пензель.
• Необхідна температура повітря й поверхні під час нанесення деревозахисного 

засобу на поверхню та висихання: +8…30 °C (рекомендована темп. +18 ± 2 °C), 
відносна вологість повітря < 80 %.

• Фарбування або обробку для догляду виконувати належним деревозахисним 
засобом або олією Pinotex (Pinotex Terrace & Wood Oil).

• Ретельна обробка торців дерев’яного настилу значно підвищує стійкість дере-
вини до дії вологи.

• Уникати фарбування у вітряну погоду, а також під дією прямих сонячних проме-
нів, оскільки надто інтенсивне випаровування розчинника може завадити вби-
ранню продукту в деревину.

8-30°C

TERRACE & 
WOOD CLEANER
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Многие приведенные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут варьироваться в зависимости от метода нанесения изде-
лия на поверхность, погодных условий и т.д. Производитель не несет ответственности за ущерб, обусловленный игнорированием правил пользования 
продуктом или применением продукта не по назначению. За дополнительной информацией просим обращаться к представителю продукта. Производи-
тель оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сфера застосування ЗОВНІШНІ РОБОТИ

Активна речовина Гідроксид натрію (мильний камінь)

Очищувальна здатність 10–15 м²/л

Робочі інструменти Щітка

Очищення робочих інструментів Вода та мило

Термін зберігання в закритій заводській 
тарі

2 роки

Зберігання продукту У закритій тарі за темп. +5…35 °C

Упаковка 1 л / 5 л

 БЕЗПЕКА ПРАЦІ 
Викликає серйозні опіки шкіри та пошкодження очей. Тримати в місці, недоступному для 
дітей. Якщо необхідна рекомендація лікаря: мати при собі упаковку продукту або марку-
вальний знак. Надягніть захисні рукавиці або одяг і засоби захисту очей або лиця. У РАЗІ 
ВДИХАННЯ: Винести потерпілого на свіже повітря та забезпечити йому повний спокій у 
зручному для дихання положенні. Негайно звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або 
до лікаря-спеціаліста/терапевта. У РАЗІ КОВТАННЯ: Негайно звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧ-
НОГО ЦЕНТРУ або до лікаря-спеціаліста/терапевта. НЕ викликати блювоту. У РАЗІ ПОТРА-
ПЛЯННЯ НА ШКІРУ (або волосся): Промийте шкіру водою. Негайно звернутися до ТОКСИКО-
ЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря-спеціаліста/терапевта. У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ В ОЧІ: 
Негайно звернутися до ТОКСИКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ або до лікаря-спеціаліста/терапевта. 
Зберігати під замком. Під час поводження дотримуватися правил безпеки! Перед застосу-
ванням ознайомитися з правилами користування продуктом.

 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ПОВОДЖЕННЯ  
 З ВІДХОДАМИ 
Після завершення роботи щільно закрити ємність із засобом. Перед очищенням робочого 
інструмента усунути рештки засобу. Не зливати продукт у каналізацію або водойми. Вміст і 
упаковку усунути згідно зі всіма місцевими, регіональними, державними й міжнародними 
правовими актами.




