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GARD CLEAN ODSTRAŇOVAČ ZELENÉHO POVLAKU  

Osmo Gard Clean Odstraňovač zeleného povlaku je 
vysoko účinný čistiaci a dezinfekčný koncentrát, špeciálne 
vyvinutý na bezproblémové odstránenie zeleného povlaku 
a pod., na ošetrených a neošetrených povrchoch dreva. 

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ PARAMETRE

Oblasti použitia

Osmo Gard Clean Odstraňovač zeleného povlaku je 
ideálny na záhradný nábytok z dreva alebo syntetických 
materiálov. Vhodný je aj na obklady z kameňa (napr. 
náhrobné kamene), syntetické materiály betón, eternit 
a pod. 

Obsiahnuté látky

Tekutý koncentrát: 5 až 15 % katiónových tenzidov, < 5 % 
aniónové tenzidy. Obsahuje kvartérne amónne zlúčeniny 
(95 g/kg).

Farebné Odtiene

6606 číry 

Fyzikálne vlastnOsti

Špecifická hmotnosť: 0,99 g/cm3

Viskozita: 23 mPas
Zápach: neudaný

pH hodnota pri 20 °C: 7

Balenie: 1,0 l; 5,0 l
Výdatnosť: Výdatnosť produktu závisí od absorpcie 
povrchu a stupni zeleného porastu. 1 l prípravku postačí 
na cca 30 – 100 m2.
Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt 
– neobsahuje VOC.
Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný 
v suchu a dobre uzavretý. Skladujte pri teplote +5 °C až 
+35 °C.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PríPrava POvrchu

Povrch musí byť bez nečistôt a bez prachu. 

sPôsOby aPlikácie

V závislosti od úrovne rastu, nanášajte produkt priamo 
alebo zriedený vodou (max. 1 : 10). Naneste v smere 
kresby dreva. Neoplachujte vodou. Zelený porast po 
cca 24 hod. úplne zmizne. V prípade, že sa nejaký ešte 
vyskytuje, celý proces opakujte. Vodou opláchnite až pred 
nasledujúcim pretieraním povrchu. Na opäť oživený 
povrch dreva k trvalej ochrane naneste náter Osmo 
(napr. Terasový špeciálny olej alebo Ochrannú olejovú 
lazúru). Vopred je potrebné podklad preveriť (odporúča-

me skúšobnú aplikáciu na malej ploche). 

Čistenie PracOvnéhO náradia

Okamžite po použití vodou a mydlom. 

dOba schnutia

Neuvedená.

uPOzOrnenie

Vyhnite sa priamemu kontaktu s okrasnými rastlinami 
a poľnohospodárskymi rastlinami. 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
A LIKVIDÁCIA

výstražné uPOzOrnenia

NEBEZPEČENSTVO

Spôsobuje vážne poškodenie pokožky a očí. Môže byť 
korozívny pre kovy. Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, 
s dlhodobými účinkami.

bezpeČnostné OPatrenia

Uchovávajte mimo dosah detí. Nevdychujte pary /
aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a obleče-

ním. Používajte len na dobre vetranom priestore. Ak je 
potrebné lekárske ošetrenie, majte k dispozícií obal alebo 
etiketu výrobku. Zamedzte styku s pokožkou a očami.  
Používajte ochranné rukavice / ochranné okuliare. Zabráň-
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te uvoľneniu do životného prostredia. PRI KONTAKTE 
S POKOŽKOU: Opatrne umyte veľkým množstvom vody 
a mydla.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vypla-

chujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to 
možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. PO 
POŽITÍ: Ústa vypláchnite vodou. Nevyvolávajte zvracanie.

Poznámky k biocídom: Používajte biocídy bezpečne. 
Informácie na etikete a na obale si vždy prečítajte ešte 
pred použitím.

likvidácia

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym 
nariadením. Číslo dopadu je 07 06 01. Recyklovať sa môžu 
len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú 
uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. 
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia 
alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

DUS WOOD s.r.o.

Teslova 2, 821 02 Bratislava

Mobil: +421 911 311 323

e–mail: info@osmonatery.sk 

Špecializovaná predajňa OSMO 

Teslova 2, 821 02 Bratislava

Otváracie hodiny:
Po-Pia: 9:00 – 18:00

www.osmonatery.sk

www.osmonatery.sk
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