
 Technický list  
 

               MÖBELREINIGER        
        leštěnka na nábytek                                  0015; 0016; 0017; 0018S 
 
Popis Čistící prostředek na všechny natřené i lakované povrchy. Svým složením je tato směs kvalitních olejů a výtažků 

z rostlinných kořenů určena pro eliminování kruhů a zvrásnění, které jsou projevem poškození dřevěných 
povrchů vystavených nadměrné vlhkosti (polití, květináče apod.). Hloubkově čistí a chrání dřevěné povrchy.  
Odmašťující schopnost je taková, že při aplikaci na navoskovaný povrch v malém množství, nedojde k 
poškození voskovaného povrchu. Díky speciálnímu složení nepoškozuje závěsy, ani kování z mosazi nebo 
bronzu, ale naopak je ještě vyčistí. Je ideální pro čištění lakovaných povrchů, kde snadno odstraní mastnoty a 
prach a zanechá hedvábný povlak a příjemnou vůni.  

Způsob použití  1)Před aplikací nádobu chvíli dobře protřepávat.  
                         2)Olej nastříkat (spray) přímo na podklad ve vzdálenosti asi 25 cm.         
                         3)Nechat chvíli působit, pak bavlněným hadříkem krouživými pohyby detergent setřít a odstranit tak špínu. 
                                 
 
Podklad Dřevo 

Technické 
parametry -  Konzistence     tekutá 
 -  Barva      mírně načervenalý 
 -  Zápach      typický 
 -  Měrná hmotnost     0,79 kg/l 
 -  Rozpustnost     rozpustný v rozpouštědle 
 -  Klasifikace podle 2004/42/EU   hodnota VOC (2010): max.do 500 g/l  
 

     
Aplikace nástřik, hadřík 

Teplota při aplik. +5 °C až + 25 °C 

Rel. vlhkost max. 80%  

Způsob dodávky  Kovový obal   250 ml; 500 ml;  1 l; spray 400 ml 

 
Skladování 

Uchovávat při okolní teplotě +5°C až +30 °C v původním uzavřeném a etiketou označeném balení max. 24 měsíců od data 
výroby. CHRÁNIT PŘED MRAZEM. Skladujte na chladném, dobře větraném místě. Chraňte před teplem, plameny, jiskrami a 
jinými zdroji zapálení.  

Bezpečnost práce a bezpeč. normy 
 
Obsahuje: Isoalkany C11-12, C11-13. Signální slovo: Nebezpečí.  H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit 
smrt. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.  
Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte 
mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. 
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. 
  
Likvidace obalů 
 
 
 
 
 

Zbytky produktu je třeba považovat za nebezpečný odpad.  Likvidace musí být provedena prostřednictvím autorizovaného 
nakládání s odpady, v souladu s místními předpisy. Nevylévejte do kanalizace a zamezte úniku do povrchových či spodních vod.  
Kód odpadu  08 01 11*  Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.  
N nebezpečný odpad. Obaly:kód 15 01 10*. Kovové obaly.   
  
Upozornění 
 
Technické listy jsou zhotoveny na základě testů výrobce.  Naše technické pokyny jsou psány v dobré víře, avšak bez záruky výsledku.  Ve skutečnosti jsou 
odlišné podmínky aplikace,  ředění,  způsob použití a další jiné skutečnosti určující pro výsledný efekt a nemohou být kontrolovány výrobcem. Před samotnou 
aplikací by mělo dojít ke zkoušce vzorku na malé části podkladu. U výrobku můžeme s jistotou garantovat fyzikální a chemické vlastnosti. 
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