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IRSA AQUA CLEANER 5000 Outdoor
Agent de curăţare pe bază de apă,pentru lemn de exterior .

Descriere Produs :
AQUA CLEANER 5000 Outdoor este excelent pentru cură ţarea suprafeţelor murdare ale lemnului din exterior ( pardoseli de lemn ale teraselor , mobilier de  
grădină etc.). Efectuaţ i întotdeauna o aplicare de probă  într-un loc mai puţ in vizibil.AQUA CLEANER 5000 Outdoor este compatibil cu toate produsele IRSA,  
destinate utilizării în zonele exterioare.

Caracteristici :
* Înaltă eficienţă * Acţiune foarte bună  de curăţare * Uscare foarte rapidă  * Ambalat in doza de plastic de 1L * Garantie minim 24 luni

Curăţarea :
în cazul curăţării manuale (de ex. cu perie foarte aspră /cu perie de frecat), cu IRSA Cleaner 5000 Outdoor va fi menţ inută patina naturală  a lemnului. În 
cazul prelucrării mecanice (de ex. cu o maş ină potrivită de curăţare cu perii pentru terase) cu IRSA Cleaner 5000 Outdoor cură ţarea va avea un efect  
deosebit de temeinic. IRSA Cleaner 5000 outdoor este deosebit de adecvat în cazul murdă riei normale, pentru cură ţarea intermediară ,pentru îndepărtarea 
depunerilor de muşchi şi alge şi pentru prevenirea redepunerii acestora,precum ş i ca pregătire pentru utilizarea produsului IRSA Wood Refresher,respectiv  
înaintea tratării cu ulei pentru îngrijire.

Consum / Ambalare : În funcţie de gradul de murdărie ,aplicaţ i IRSA Aqua Cleaner 5000 Outdoor pe suprafaţ a respectivă  ,nediluat sau diluat cu apă  
( 1:5 ).Îndepărtaţi de pe suprafaţă murdăria dizolvată ,până când suprafaţa este curată ,fără reziduuri. Ambalat in doze de plastic de 1L.

Eliminarea patinei lemnului cu IRSA Wood Refresher :
IRSA Wood-Refresher este un detergent special lichid (nediluat sau diluat maxim 1:5) destinat reîmprospă tării şi curăţării lemnului patinat din zonele  
exterioare. Agentul foarte activ de Aufheller poate fi utilizat universal – indiferent dacă  pentru terase placate cu lemn de esenţ ă
exotică gen Kekatong sau Bangkirai ,sau pentru îndepă rtarea patinei de pe răşinoase. Trataţ i suprafaţa cu IRSA Wood Refresher (dacă  este necesar,cu o  
perie foarte aspră),până la obţinerea unei suprafeţe cu o culoare uniformă . Astfel va fi refăcută nuanţa naturală a lemnului de exterior patinat, va fi  
recondiţionată nuanţa coloristică  proaspătă, caldă, iar aceasta se va menţ ine pe o perioadă mai îndelungată  prin tratarea lemnului cu uleiurile colorate IRSA  
, adecvate pentru zonele exterioare.IRSA Exotic Wood Oil,respectiv IRSA Wood Oil,oferă  o protecţie durabilă şi va fi păstrată nuanţa originală, naturală a 
lemnului, devenită  din nou vizibilă .

Măsuri de precauţie/marcare :
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor / În timpul utiliză rii purtaţi mănuşi de cauciuc.

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de întreţinere valabile în fiecare dintre cazuri pentru suprafeţ ele din zona exterioară  (Ghid de îngrijire 
outdoor), precum şi fişele de date tehnice şi textele de pe etichetele produselor enumerate.

Substanţe componente :
Sub 5% tenside neionice ,benzisothiazolinone ,methylisothiazolinone. Trebuiesc respectate mă surile de precauţ ie uzuale pentru manipularea substanţ elor 
chimice .Fişa de date de siguranţă este disponibilă  la cerere pentru utilizatorii profesionali.

Kontakt: RO / Grisco Construct srl , Bucuresti Grigore Gafencu , nr. 78-84 ,Sector 1 Tel . (004) 031.710.87.57 / 58 / 59 
E-mail : office@grisco-construct.ro

Consilierea noastră  verbală şi scrisă bazată pe testele profesionale efectuate sunt valabile doar ca sugestii cu caracter neobligatoriu ş i nu vă exonerează  de 
testarea proprie a produselor furnizate de că tre noi asupra aplicabilită ţii acestora la procedurile ş i obiectivele preconizate. Aplicarea,utilizarea ş i prelucrarea 
produselor se produc în afara posibilită ţilor noastre de control ş i prin urmare ,sunt în întregime responsabilitatea dvs. Desigur că  noi garantăm calitatea 
exemplară şi constantă a produselor noastre .Odată  cu apariţia acestei noi "Fişe tehnice" ,cea anterioară  îşi pierde valabilitatea !!!


