Informace o výrobku: Gard Clean - Odstraňovač zeleného povlaku
Osmo Gard Clean je vysoce účinný čistící koncentrát, speciálně vyvinutý k odstraňování
zeleného povlaku a podobného přírodního znečištění. Odstraňuje bez problémů zelený
povlak z natřeného a nenatřeného dřevěného povrchu – také ze štěrbin, drážek a rýhování –
a z jiných podkladů. Obtížné drhnutí odpadá. Osmo Gard Clean čistí důkladně, šetrně a
samočinně. Jednoduše nanést a po 24 hodinách zelený povlak zmizel. Novému napadení se
zamezí..
Zdraví a životní prostředí:
Biologicky odstranitelný. Použité látky splňují požadavky německého zákona o pracích
prostředcích ohledně odstranitelnosti (OECD-metoda). Osmo Gard Clean nepodléhá žádné
třídě nebezpečí. Je bez formaldehydů, chlóru a fosfátů; bez zápachu a bez problémů
při likvidaci.
Princip Osmo, vyrábět a dodávat pouze takové výrobky, které jsou podle posledních
poznatků zdravotně nezávadné a nejsou nebezpečné při výrobě ani použití, vedl k certifikaci
dle DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001 (systém managementu kvality a ochrany
životního prostředí).
Oblasti použití:
Osmo Gard Clean odstraňuje zelený povlak a podobné přírodní znečištění z dřevěného
povrchu ve vnějších prostorách. Ideální na zahradní nábytek, pohledové zábrany, terasy,
pergoly apod. Stejně dobře použitelný na kámen (také náhrobní kameny), plast (zkontrolovat
ohledně stálobarevnosti), beton, vymývaný beton, eternit, krytinové tašky, dlažební desky
apod.
Barva číslo: 6606 bezbarvý
Vydatnost: 1 l = 10-80 m2 (podle napadení/stupně znečištění)
Velikosti balení: 1 l, 5 l
Příprava:
Zbránit přímému kontaktu s rostlinami (ozdobné a užitkové rostliny, např. zakrýt). Hrubé
znečištění okartáčovat.
Zpracování:
Osmo Gard Clean se používá podle stupně napadení čistý nebo zředěný maximálně 10 díly
vody - rovnoměrně nanést štětcem, kartáčem, kropicí konví nebo zahradním postřikovačem.
Zelený povlak po 24 hodinách zpravidla sám zmizí. (Pokud zůstaly ještě zbytky, postup
opakovat). Pracovní nářadí očistit vodou.
V návaznosti na toto ošetření lze provést úpravu dřeva nátěrem Osmo.
V případě přímého dalšího nátěru předem hojně opláchnout vodou a nechat uschnout.
Doporučení: Jako další nátěr doporučujeme podle oblasti použití a požadovaného barevného
ztvárnění Osmo Olejovou lazuru nebo Teakový olej (bezbarvý), Osmo olej na bangkirai, olej
na borovice, jednorázovou lazuru, ochrannou lazuru nebo lazuru vhodnou na ploty a do
zahrad. Nebo krycí nátěr: Osmo selskou barvu nebo krycí barvu na dřevo.
Skladovatelnost:
2 roky a déle trvanlivý, pokud bude výrobek uchováván dobře uzavřený, bez mrazu, v suchu
a nebude ve velkém teple (5-35°C). Také při přepravě dbát na ochranu před mrazem!

Složení:
Voda a čistící a povrchově aktivní látky.
Bezpečnostní pokyny:
Výrobek nesmí přijít do rukou dětem. Neplnit do nádob určených na jídlo, pití nebo ostatní
potraviny. Uchovávat v bezpečné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiv.
Používat bezpečně z hlediska biocidů. Před použitím vždy přečíst označení a informaci a
výrobku. Rozstřikovanou mlhu nevdechovat. Při potřísnění pokožky a zasažení očí okamžitě
opláchnout čistou vodou. Výrobek nedávat do spojení s kyselinami.

Výše uvedené informace jsou poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez
záruky

