
WPC ČISTIČ
NÁVOD K POUŽITÍ

Vhodný pro: 
Základní čištění materiálu WPC (dřevo-plastové kompozity) a povrchů z materiálů Polyrattan (umělý ratan). Speciálně 
vyvinutý WPC Čistič odstraňuje atmosférické znečištění, zešednutí, mastnoty, oleje a jiné nečistoty. Ekologicky šetrný 
čisticí koncentrát odstraňuje nečistoty i ze škrábanců, prasklin a drážek.

Použití/zpracování:
• Teplota použití nad + 8 °C, neaplikujte na přímém slunci.

• Doba schnutí po čištění je cca 12 – 24 hodin.

• Různé povrchy reagují na přípravek odlišně, proto nejprve WPC Čistič vyzkoušejte na vhodném nenápadném místě

WPC Čistič naneste koncentrovaný nebo zředěný vodou v poměru do 1:10 (podle stupně znečištění) na předem 
dostatečně navlhčený povrch WPC a nechte působit cca 3 – 5 minut. Následně vykartáčujte rýžovým kartáčem nebo 
čisticím rounem a vodou. Zabraňte, aby WPC Čistič zasychal na ošetřovaném materiálu, povrch čistěte postupně po 
úsecích. Rozpuštěné nečistoty dostatečně oplachujte čistou vodou. V případě potřeby postup opakujte.

Spotřeba:
Cca 15 – 80 ml/m2 , t.j. 1 litr koncentrovaného WPC Čističe vystačí na plochu cca 12 – 65 m2.

Skladování: 
Výrobek uchovávejte v chladu při teplotách nad bodem mrazu. V neporušeném obalu skladovatelné 3 roky. 
Nespotřebovaný čistič přelijte do vhodných menších nádob, vzduchotěsně uzavřete a co nejdříve spotřebujte..

Obsažené látky: 
 Voda, < 5 % aniontové tenzidy, < 5 % neiontové tenzidy, < 5 % fosfátu, butylglykol.

Důležitá upozornění: 
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. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. 
Zabraňte kontaktu s kůží, doporučujeme nosit vhodné (nitrilové) ochranné rukavice. Uchovávejte odděleně od potravin a 
krmiv. Nevdechujte postřikovou mlhu. Při kontaktu s kůží a očima je vypláchněte čistou vodou. Zaschlé zbytky materiálu 
lze likvidovat s domácím odpadem, resp. jako staveništní odpad. K recyklaci dávejte pouze beze zbytku vyprázdněné 
obaly. Tekuté zbytky odevzdávejte na sběrném místě určeném pro staré barvy. ASN-č.: 080112.

Výrobce: Vyrobeno pro:

PNZ-Produkte GmbH WPC – WOODPLASTIC a.s.

Eichstätter Straße 2 – 4 a Na Folimance 2154/17 email: wpc@woodplastic.cz

D-85110 Kipfenberg 128 00 Praha 2 tel: +420 241 403 291

www.pnz.de www.wooodplastic.cz


