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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Fon: 0043/5242/6922-450, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com  

 
Nové od 2005: Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle 

oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro 

ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti 

obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.  

ADLER Holzentgrauer 96348 
 

         

   

 

 

 

           

Popis výrobku Efektivní čistič a odstraňovač šedi na bázi kyseliny oxalové pro 
čištění a rozjasnění zvětralého a zašedlého dřeva.  
 

Oblasti použití Čistič, odstraňovač šedi a rozjasňovač na zašedlé dřevo (jako je 
zahradní nábytek, terasy, balkóny). 
 

Vlastnosti Vodou ředitelný, biologicky odbouratelný, jemný bělicí 
prostředek; lehce zahuštěn. 
 

Způsob nanášení Štětec, kartáč 
 

Příprava podkladu Odstraňte zvětralý nátěr, zakryjte, příp. ihned opláchněte 
sousední rostliny a citlivé plochy, které nemají být čištěny. 
 

Aplikace  Savé podklady nejdříve namočte vodou. 
 
Naneste přípravek Holzentgrauer v silné vrstvě  
Nechejte působit 10 – 20 minut, přitom udržujte plochy vlhké 
(stříkejte je vodou). 
Omyjte dostatečným množstvím vody a pomocí mechanických 
prostředků (nylonový kartáč nebo kartáč s tvrdými štětinami, 
v žádném případě nepoužívejte kovové kartáče), abyste 
odstranili nečistoty i z pórů. . 
U silně zabarvených oblastí postup případně opakujte. 
 

Následný nátěr Minimálně po 3 dnech schnutí je možno povrch ošetřit olejem, 
lazurou nebo lakem. 
V případě potřeby před novým nátěrem vyhlaďte vystupující 
dřevěná vlákna pomocí brusného papíru nebo brusné tkaniny. 
 

Údržba a oprava  Nechráněné, očištěné plochy se během doby opět ušpiní a 
zešednou, potom čištění opakujte.  
 

Ředění Za účelem odstraňování šedi je přípravek určen pro přímé 
zpracování. 
 

Teplota zpracování a teplota 

objektu 

 

Nesmí klesnout pod + 5 °C 
 

Pracovní nástroje Po použití omyjte vodou. 
 

Vydatnost Cca 5 m² na litr neředěně 
 

 

Forma dodání 1 l, 2.5 l 
 

Skladování V chladu, avšak bez přístupu mrazu  



 
 
 
 
 
 

Pokračování ADLER Holzentgrauer 96348 
 

 
Nepřelévejte do kovové nádoby! 
 

Trvanlivost Minimálně 3 roky v originálních uzavřených nádobách. 
 

Bezpečnostně technické údaje  Dodržujte bezpečnostní list! 

 


