
 

Produkta datu lapa  

Flügger Teak and Wood Cleaner B 

 

(Flügger Teak- og Trærens B) 

 
Produkta īpašības 

Flugger Teak & Wood Cleaner B ir skābes bāzes tīrīšanas līdzeklis eksotiskai vai 

cietai koksnei, kas cietusi no laika apstākļu un UV starojuma iedarbības vai arī 

vieglai koksnei ārpus telpām. 

Viegli lietojama tās želejai līdzīgās konsistences dēļ un nešļakstās. Izceļ koka 

dabīgo izskatu. Var tikt uzmantota kopā ar Flugger Terrace Cleaner A priedes, 

egles un spiediena impregnētai koksnei, kas cietusi no laika apstākļu iedarbības 

un kuru ir paredzēts pēc tīrīšanas apstrādāt ar grunti vai krāsu. Bioloģiski 

sadalāms. 

-Lielisks eksotiskai koksnei 

-Želejas veida tekstūra padara produktu viegli lietojama 

-Uzlabo koka dabisko izskatu 

Lietošana 

Piemērots kā tīrīšanas aģents neapstrādātai vai ar eļļu apstrādātai eksotiskai vai 

cietai kā arī vieglai koksnei ārpus telpām. Noņem UV starojuma ietekmē izbalējošo 

slāni un netīrumus. 

Īpaši piemērots eksotiskas koksnes apstrādei, piemēram: tīkkoka vai citu 

eksotiskas koksnes dārzu mēbeļu apstrādei, koka apšuvumam un tīkkoka logiem. 

Flugger Teak & Wood Cleaner B ir jālieto neatšķaidīts. 

Samitrināt koka virsmu ar tīru ūdeni. Uzklāt produktu ar otu bagātīgā slānī. Ļaut 

produktam virsmā iesūkties uz aptuveni 15 minūtēm. Noberzt virsmu ar vidējas 

cietības birsti koka šķiedras virzienā. 

Noskalot ar tīru ūdeni. Šo apstrādi iespējams atkārtot pamatīgas izbalēšanas 

gadījumā. 

Izmantošana kopā ar Flugger Terrace Cleaner A: Uzklāt Flugger Terrace Cleaner ar 

otu. Pēc 10 minūšu ilgas iesūkšanās, bet neļaujot nožūt, noberzt ar birsti un 

noskalot (ja iespējas, ar augstspiediena strūklu) līdz virsma ir tīra. Apstrādi 

iespējams atkārtot pamatīgas izbalēšanas gadījumā. Uzklāt Flugger Teak & Wood 

Cleaner bagātīgā slāni uz mitras virsmas un berzt virsmu ar birsti. Noskalot ar 

tīru ūdeni. 

Pirms apstrādes ar koka eļļas vai citiem produktiem, virsmai ir jābūt pilnībā 

sausai. Koka šķiedru noņemt ar vieglu slīpēšanu. 

 
Tehniskā specifikācija 

Tips:    Skābes bāzes tīrīšanas līdzeklis 

Blīvums:   1,09kg/litrā 

pH:    1,4 

Uzklāšanas proporcija:  Aptuveni 10m2 litrā vienā apstrādes reizē 

Atšķaidīšana:  Nav atšķaidāms 

Darbarīku tīrīšana:  Ar ūdeni 

Uzglabāšana:   Vēsā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā. 

Sastāvs:   Ūdens (7732-18-5) 

    Citronskābe, monohidrāts (5949-29-1) 

    Alkohola etoksilāta propoksilāts (-) 

    

 
Atslēga: T RENS B 2010. gada decembris aizstāj 2010. gada februāri 

 

 

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju. 

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas 

pamācību, kas pieejama www.flugger.dk 

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, 

laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi. 

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80 
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