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WOOD CLEANER 
 
Καθαριστικό ξυλοκατασκευών και επίπλων κήπου 

 
Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών 
γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του 
χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. 

 
 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  
Δραστικό υγρό καθαρισμού με εξαιρετική διεισ-
δυτική ικανότητα στους πόρους σκληρών ή μα-
λακών ξύλων. Αφαιρεί δύσκολους συσσωρευμέ-
νους λεκέδες, όπως λάδια, άλατα κ.ά. Έτοιμο 
προς χρήση και εύκολο στην εφαρμογή, επανα-
φέρει στα ξύλα το φυσικό τους χρώμα, χωρίς να 
τα καταστρέφει.  
 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
Το WOOD CLEANER της DUROSTICK είναι ι-
διαίτερα αποτελεσματικό καθαριστικό για ξυλεία 
και έπιπλα κήπου και βεράντας (τραπέζια, καρέ-
κλες, πάγκους), αλλά και πέργκολες, δάπεδα κή-
που και πισίνας, καταστρώματα σκαφών αναψυ-
χής και άλλες ξύλινες επιφάνειες (παλαιές πόρ-
τες και παράθυρα) που πρέπει να καθαριστούν 
πριν την προστασία τους με TEAK OIL ή βερνί-
κια ξυλοπροστασίας της DUROSTICK. Εφαρμό-
ζεται και σε τακτά χρονικά διαστήματα για συντή-
ρηση κάθε (αβερνίκωτης) ξυλοκατασκευής.  
 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ  
• Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.  
• Διαβρέξτε την επιφάνεια, ψεκάστε το καθαρι-
στικό και αφήστε το να δράσει για 5 έως 10 λε-
πτά.  
• Με σφουγγάρι (για έπιπλα κήπου) ή με σκληρή 
βούρτσα (για πατώματα και deck), βουρτσίστε ο-
μοιόμορφα, ακολουθώντας τα `νερά’ του ξύλου. 
• Ξεπλύνετε με νερό περίπου 10 λεπτά μετά την 
εφαρμογή. Για πολυκαιρισμένα ή πολύ βρώμικα 
ξύλα, επαναλάβετε τη διαδικασία.  
• Αφήστε να στεγνώσει για 24 ώρες πριν την ε-
φαρμογή του TEAK OIL ή άλλου βερνικιού προ-
στασίας (*).  
 
(*) Η DUROSTICK μετά τον καθαρισμό με 
WOOD CLEANER προτείνει για την προστασία 
των ξυλοκατασκευών (πόρτες, παράθυρα, πέρ-
γκολες, στέγαστρα, φράχτες, κάγκελα μπαλκο-
νιών και ταρατσών κ.ά.) προστασία με διάφανο 
συντηρητικό εμποτισμού DUROXYL WOOD 
Protection/ Conditioner. Για ακόμη μεγαλύτερη 
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προστασία, ιδιαίτερα από την έντονη ηλιοφάνεια 
σε εξωτερικές επιφάνειες, συνιστάται η εφαρ-
μογή σε μία έως δύο επιστρώσεις του 
DUROLAC (σατινέ ή γυαλιστερό) της 
DUROSTICK.  
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
• Παλαιά βερνίκια ή βερνικοχρώματα, απομα-
κρύνονται με διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμά-
των και βερνικιών D-26 της DUROSTICK.  
• Κατά την εφαρμογή και το ξέπλυμά του συνι-
στάται η χρήση προστατευτικών πλαστικών γα-
ντιών. 
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
1lt/6-10m², ανάλογα με την επιφάνεια και την α-
πορροφητικότητα του ξύλου. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Διατηρείται σε σκιερούς χώρους, για τουλάχι-
στον 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση ε-
πικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊ-
κής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να 
διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση 
κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, 
δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα. 
 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Κασετίνα 12 τεμ. των 500ml 
Χαρτοκιβώτιο 12 τεμ. 1,2lt 
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