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6.6 Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας 6.6 Ξυλοπροστασία και βερνίκια πέτρας

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Δραστικό υγρό καθαρισμού με εξαιρε-
τική διεισδυτική ικανότητα στους πό-
ρους σκληρών ή μαλακών ξύλων. Αφαι-
ρεί δύσκολους συσσωρευμένους λεκέ-
δες, όπως λάδια, άλατα, γκρίζα ή μαύρα 
στίγματα κ.ά.
Έτοιμο προς χρήση και εύκολο στην 
εφαρμογή, επαναφέρει στα ξύλα το 
φυσικό τους χρώμα, χωρίς να τα κα-
ταστρέφει.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το WOOD CLEANER της DUROSTICK 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθα-
ριστικό για ξυλεία και έπιπλα κήπου 
(εικ. 2) και βεράντας (τραπέζια, καρέ-
κλες, πάγκους), αλλά και πέργκολες, 
δάπεδα κήπου και πισίνας, καταστρώ-
ματα σκαφών αναψυχής (εικ. 1) και άλ-
λες ξύλινες επιφάνειες (παλαιές πόρ-
τες και παράθυρα) που πρέπει να κα-
θαριστούν πριν την προστασία τους με 
TEAK OIL ή βερνίκια ξυλοπροστασίας 
της DUROSTICK.
Εφαρμόζεται και σε τακτά χρονικά δια-
στήματα για συντήρηση κάθε (αβερνί-
κωτης) ξυλοκατασκευής. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
• Διαβρέξτε την επιφάνεια, ψεκάστε 
το καθαριστικό και αφήστε το να δρά-
σει για 2 έως 5 λεπτά.
• Με ένα σφουγγάρι (για έπιπλα κήπου) 
ή με μία σκληρή βούρτσα (για πατώματα 
και deck), βουρτσίστε ομοιόμορφα, ακο-
λουθώντας τα νερά του ξύλου.

• Ξεπλύνετε με νερό κατά τη διάρκεια 
και αμέσως μετά την εφαρμογή. Για 
πολυκαιρισμένα ή πολύ βρώμικα ξύλα, 
επαναλάβετε τη διαδικασία.
• Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες 
πριν την εφαρμογή του TEAK OIL ή άλ-
λου βερνικιού προστασίας (*).

(*) Η DUROSTICK μετά τον καθαρι-
σμό με WOOD CLEANER προτείνει για 
την προστασία των ξυλοκατασκευών 
(πόρτες, παράθυρα, πέργκολες, στέ-
γαστρα, φράχτες, κάγκελα μπαλκονιών 
και ταρατσών κ.ά.) προστασία με διάφα-
νο συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL 
WOOD Protection/Conditioner. Για ακό-
μη μεγαλύτερη προστασία, ιδιαίτερα 
την έντονη ηλιοφάνεια σε εξωτερικές 
επιφάνειες, συνιστάται η επάλειψη με 
μία έως δύο επιστρώσεις DUROLAC 
(σατινέ ή γυαλιστερό) της DUROSTICK.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Παλαιά βερνίκια ή βερνικοχρώμα-
τα, απομακρύνονται με διαβρωτικό και 
αφαιρετικό χρωμάτων και βερνικιών 
D-26 της DUROSTICK, πριν από την 
εφαρμογή του WOOD CLEANER.
• Αποφύγετε την επαφή του WOOD 
CLEANER με χρώματα, μέταλλο, 
fiberglass και αλουμίνιο.
• Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά 
του συνιστάται η χρήση προστατευτι-
κών πλαστικών γαντιών.
• Φροντίζουμε τα υπολείμματα του 
προϊόντος να μην συγκεντρώνονται 
κοντά σε φυτά, διότι υπάρχει ο κίνδυ-
νος καταστροφής τους. 

DUROSTICK WOOD CLEANER Καθαριστικό ξυλοκατασκευών και  
επίπλων κήπου

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

1lt/6-10m2, ανάλογα με την επιφάνεια και την απορροφητικό-
τητα του ξύλου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχιστον 36 μήνες 
από την ημερομηνία παραγωγής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως διαβρωτικό. Συνιστάται να διατη-
ρείται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά και να εφαρμόζεται σε 
καλά αεριζόμενους χώρους. Πριν από τη χρήση, συμβουλευ-
τείτε τις οδηγίες προφύλαξης στη συσκευασία του προϊόντος 
ή στο έντυπο δεδομένων ασφαλείας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κασετίνα 12 τεμ. των 500ml
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1,2lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μορφή - Χρώμα Υγρό - Διάφανο

Ειδικό βάρος 1,05±0,05kg/lt

pH 13,0±0,50

Θερμοκρασία εφαρμογής Από +5ºC έως +35ºC
Μέθοδος εφαρμογής Σφουγγάρι, βούρτσα

Αραίωση
Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση.  
Δεν αραιώνεται.

Εύφλεκτο Όχι

Περιέχει υδροξείδιο του νατρίου και μεταξύ άλλων, ανιονικά, αμφοτερικά επιφανειο-
δραστικά λιγότερo από 5% και φωσφονικά άλατα λιγότερo από 5%
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