TECHNICKÝ LIST Hermann Sachse Schleierfrei – Renovátor laku nábytku (768)
Vlastnosti výrobku
Výrobek Hermann Sachse Schleierfrei – Renovátor laku na nábytek slouží k čištění, údržbě a oživení
dřevěných povrchů. Obnovuje povrch nábytku a zvýrazní opět strukturu dřeva. Renovátor Schleierfrei
uvolňuje vrstvu nečistot, odstraňuje zašedlé plochy, vodní skvrny a nikotinový povlak na povrchu
lakovaného dřevěného nábytku. Renovátor proniká vrstvou laku, regeneruje dřevní vlákno a opticky
eliminuje škrábance v laku. Výrobek Schleierfrei nenarušuje leštěné, lakované, olejované a voskované
dřevěné povrchy a aplikace je velmi jednoduchá. Výrobek je určen pro profesionální použití.
Složení výrobku
Bílý speciální olej, výtažek z kořene Alkanna, terpentýnový balzám
Způsob použití
Naneste Renovátor Schleierfrei na měkký bezbarvý hadr (např. gáza) z přírodního vlákna a očistěte
povrch. Po zaschnutí není třeba již dále povrch otírat. Čistič lze použít několikrát po sobě, dokud není
dosaženého požadovaného výsledku. U povrchů s lakem ve vysokém lesku použijte pro opětovné
vyleštění výrobek Hermann Sachse Polierwasser - Leštící přípravek.
Upozornění
Výrobky jsou určené pro profesionální použití, kde je předpoklad základních znalostí povrchových
úprav dřeva a výrobků, např. mořidel, olejů, vosků, klihu atd. Návody výrobce jsou nezávazná
doporučení, která vycházejí z mnohaleté praxe a zkušeností. Renovátor laku nepůsobí na moderní
dvousložkové polyeuretanové laky, UV laky a laky na vodní bázi.
V případě, že je lak již značně a dlouho poškozen, tzn. lak zcela chybí a voda se dostala do dřeva,
které zčernalo, je nutné tento povrch renovovat jinými metodami než je renovátor laku Schleierfrei.
Bezpečnostní pokyny
Používejte ochranné rukavice.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nevdechujte výpary, používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými
zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Technická data
Doba skladování: minimálně 2 roky (v uzavřeném obalu a při pokojové teplotě)
Obsah: 125 ml, 250 ml, 500 ml nebo 1000 ml
Dovozce do České republiky:
CZECH KÖNIG, s.r.o.
Dřevařská 491
500 03 Hradec Králové
Tel./Fax: +420 493 034 118
Tel.: +420 776 003 089, +420 728 373 272
E-mail: info@czech-konig.com
Web: www.czech-konig.com
Vyloučení odpovědnosti: Informace obsažené v prohlášení o vlastnostech a této prezentaci jsou uvedeny v dobré víře a jsou
považovány za přesné k datu vydání tohoto dokumentu. Bez ohledu na jakékoli určené použití specifikované v tomto
dokumentu je z důvodu odlišných podmínek použití uživatel i nadále odpovědný za zajištění vhodnosti výrobku pro
zamýšlené použití a aplikaci a splnění zákonných požadavků. Společnost CZECH KÖNIG, s.r.o. proto neposkytuje žádnou
výslovnou nebo předpokládanou záruku, pokud jde o vhodnost výrobku pro jakýkoli specifický účel. Tyto informace by
neměly být chápány jako právní stanovisko. Prodej výrobku se řídí příslušnými podmínkami prodeje. Uživatel by se měl řídit
informacemi, které jsou uvedeny v bezpečnostním listu a veškerých uživatelských příručkách souvisejících s používáním
výrobku.
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