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WOOD REVIVER POWER-GEL
Bộ Dưỡng Vệ Sinh Sàn Gỗ Ngoài Trời
Chuyên dùng để vệ sinh và làm sạch
những khu vực gỗ bị xám/ bạc màu

6609 Clear
1 LỚP ÁP DỤNG

Mô tả sản phẩm:
Chất tẩy rửa dạng Gel để làm mới và làm sạch gỗ bị
ố, xám màu khi ở ngoài trời. Wood Reviver PowerGel là sản phẩm không nhỏ giọt nên rất dễ thi công,
đặc biệt trên bề mặt thẳng đứng. Thông qua việc lau
lại lớp dầu sau đó, gỗ sẽ trở nên mới hơn, được phục
hồi như ban đầu.
Lời khuyên sử dụng:
Bộ dưỡng vệ sinh sàn gỗ dạng Gel được khuyên dùng
cho sàn gỗ ngoài trời, tấm ốp, ngoại thất sân vườn và
các bề mặt gỗ tương tự.
Thành phần:
Osmo Wood Reviver Power-Gel chứa axist oxalic
phân hủy sinh học (<5%). Sản phẩm không chứa dung
môi, formaldehyde, hợp chất clo và amin. Khai báo chi
tiết các thành phần có sẵn theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật:
Khối lượng tịnh: 0.99 – 1.05 g/cm³
Độ nhớt: > 70s DIN 53211/3 mm, thixotropic
Mùi nhẹ và không mùi sau khi lau xong
Điểm sáng: Không đáng kể
Bảo quản:
Bảo quản có thể lên đến 2 năm hay lâu hơn nếu để
dầu nơi khô ráo và đậy kín nắp. Và nhiệt độ trong
kho giữa 5 và 35°C. Không tiếp xúc với sương giá
trong quá trình vận chuyển!
Chuẩn bị bề mặt gỗ:
Loại bỏ chất bẩn/ nấm mốc bám trên bề mặt gỗ bị
xám/ bạc màu. Sau đó rửa lại bằng nước ấm. Bộ
dưỡng vệ sinh sàn gỗ dạng Gel sẵn sang để dụng.
Đừng làm mỏng. Thử nghiệm trước khi xử lý toàn bộ
bề mặt gỗ với Wood Reviver Power-Gel.

Phương pháp thi công:
Áp dụng (bôi) Gel lượng tương đối dọc theo thớ gỗ.
Sau khoảng 20 phút, làm sạch bề mặt bằng bàn chải
sàn Osmo và rửa nhiều với nước. Sau khi rửa sạch và
bề mặt khô khoảng 48h, bảo vệ đồ gỗ mới bằn cách lau
1 lớp dầu hoàn thiện mới như Dầu trong Osmo tự
nhiên, dầu Osmo cho sàn, dầu màu Osmo. Đối với việc
dùng máy cho sàn gỗ, chúng tôi khuyên dùng Osmo
Decking và Chất làm sạch sàn gỗ.
Vệ sinh dụng cụ:
Hãy rửa dụng cụ ngay khi dùng bằng xà phòng và nước
Độ bao phủ/ Định mức dùng:
1 Lít có thể dùng được 10m2/ 1 lần áp dụng.
Mức độ bao phủ phụ thuộc đáng kể vào điều kiện của
gỗ. Tất cả thông tin được đề cập cho bề mặt nhẵn, được
bào/ chà nhám. Các bề mặt khác có thể làm sai lệch độ
che phủ của sản phẩm.
Ghi chú:
Bảo vệ kim loại (vd như bản lề) và thực vật tránh tiếp
xúc trực tiếp (vd như che các cây cảnh và trang trại
bằng tấm bạt/ miếng che chắn)
Chú ý/ Thận trọng:
Tránh xa tầm tay trẻ em. Không để dính vào mắt, da
và quần áo. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị sẵn hộp
đựng hay nhãn hiệu sản phẩm. Tuân thủ các quy định
chung khi xử lý hóa chất.
Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.
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Loại bỏ/ Xử lý:
Vứt bỏ sản phẩm dư thừa và bao bì đã làm rỗng hoàn
toàn theo hướng dẫn chính thức của địa phương (mã
chất thải số 20 01 29). Chỉ những lon rỗng hoàn toàn
mới có thể được tái chế
Tông màu:
6609 Clear (Dung dịch trong)
Kích thước/ Thể tích:
0.5L; 2.5L; 5L và 10L
Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu
biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách
nhiệm pháp lý nào.
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