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                   ROKO ODŠEĎOVAČ 
(RK723) 

 

Charakteristika: 

ROKO ODŠEĎOVAČ je speciální, vysoce účinný čistící prostředek na odstraňování zašednutí, které je způsobené povětrností. Odstraňuje z 
povrchu také špínu a navrací dřevu jeho autentický vzhled a jeho původní krásu.  
 

 

Doporučené použití: 
Zesvětluje, čistí a oživuje šedé dřevo. ROKO ODŠEĎOVAČ nenarušuje dřevěná vlákna a hodí se na všechny druhy dřevin. Je vhodný 
především pro zahradní nábytek, terasy, pergoly, ploty, obklady a jiné plochy v exteriéru. 

 

Technická data: 
Barevný odstín:                              bezbarvá kapalina            
Hmotnostní sušina:                       8 % hm. 
Vydatnost:                            5 m2/lit. – 15 m2/lit. (v závislosti na stavu podkladu) 
Hustota:                                          1,0 g/cm3           
Objemová sušina:  7,5 % obj.               
VOC:    0 g/1 kg 
TOC:   0 gC/1 kg 
Hořlavost:                   není hořlavé 
Skladovatelnost:                            24  měsíců při uzavřené nádobě 
                                                          skladovat ne pod + 5 °C a ne nad + 30 °C 

 
Balení:    1lit.  
                                                 

Způsob nanášení:  štětcem, hadříkem, rozprašovačem 
 

Ředění:    neředí se 
 

 

NÁVOD K POUŽITÍ: 
 Nejprve odstraníme zbytky starého nátěru (mechanicky-broušením nebo chemicky odstraňovačem nátěrů) poté prach a jiné nečistoty 

smetákem, kartáčem nebo hadrem. Obsah nádoby důkladně promíchejte. Nanášejte rovnoměrně na vlhký podklad štětcem, kartáčem, hadrem 

nebo rozprašovačem. Nechte působit 15-30 minut. Potom povrch důkladně omyjte čistou vodou, nejlépe vysokotlakým čističem (WAP). Při 
silném zašednutí nechte produkt působit déle, případně postup zopakujte. Po aplikaci nechte plochy oschnout (optimálně 1-2 dny). 

 Je vhodné provést zkušební nátěr. Nenanášejte pod přímým slunečním světlem a na zmrzlé plochy. Konečné ošetření proveďte ROKO 

OCHRANNÝM OLEJEM, který do dřeva hluboko proniká a účinně ho chrání, nebo lazurou ROKOLAZUR NATUR THIX. 

 

 

Upozornění: 

Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. 

Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. 

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.   


