THÔNG TIN SẢN PHẨM | Dùng cho gỗ ngoài trời
Made in Germany (Đức)

DECKING CLEANER | Vệ Sinh Sàn Gỗ Ngoài Trời
Loại bỏ các chất bẩn, chất dơ hiệu quả.

8025 Clear

Mô tả sản phẩm:
Dung dịch đậm đặc cho việc vệ sinh sàn gỗ đã và
chưa xử lý dầu. Làm sạch nhanh và dễ sử dụng.
Lời khuyên sử dụng:
Vệ sinh sàn gỗ ngoài trời Osmo rất phù hợp ch việc
làm sạch sàn gỗ ngoài trời cũng như balcony, hàng rào
hay ngoại thất gỗ sân vườn.
Thành phần:
Chứa 5 – 15% tenxơ cation, < 5% tenxơ anion,
preservatives (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE). Khai báo chi
tiết các thành phần có sẵn theo yêu cầu.
Thông số kỹ thuật:
Khối lượng tịnh: 1.01 – 1.03 g/cm³
Mùi nhẹ và không mùi sau khi lau xong
Giá trị pH ở 20°C là 10.9
Bảo quản:
Bảo quản có thể lên đến 5 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 bụi bẩn bám trên bề mặt bằng chổi cứng/ chổi
cầm tay, loại bỏ bụi bần khô.
Phương pháp thi công:
Cho Osmo Decking Cleaner vào nước lau (liều lượng
tùy thuộc vào mức độ bẩn, có thể pha 1:25 với nước
sạch hoặc tối đa là 1: 1). Làm sạch gỗ dọc theo thớ
gỗ bằng máy chà sàn. Để sơn phủ sàn một cách cơ
học, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng. Máy làm
sạch sàn và sàn Osmo. Sau khi làm sạch, rửa lại bằng
nước sạch

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 30 – 100m2 khi vệ sinh sân
vườn (phụ thuộc vào mức độ bẩn của sàn gỗ ra sao)
Ghi chú:
Tránh tiếp xúc trực tiếp với cây cảnh và trang trại.
Để làm sạch các khu vực gỗ đã bạc màu, bị xám, chúng
tôi khuyên dùng bộ Gel phục hồi gỗ ngoài trời. Sau khi
bề mặt khô thì hãy áp dụng dầu Osmo cho sàn gỗ như
dầu Bangkirai hay dầu gỗ Thông,…
Chú ý/ Thận trọng:
Tránh xa tầm tay trẻ em. Nếu dính vào mắt, cần lời
khuyên bác sĩ hãy nhớ mang nhãn hiệu hay thông tin
sản phẩm để hiểu rõ hơn.
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 08 01 11). Chỉ những lon rỗng hoàn toàn
mới có thể được tái chế
Tông màu:
8025 Dung dịch trong
Kích thước/ Thể tích:
1L và 5L
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.

Showroom: 53/4 Đường số 12, KDC Hưng Phú, Thủ Đức, TP. HCM ∙ (028) 3535 6019
Kho hàng: 1137A Nguyễn Xiển, P. Long Bình, Quận 9, TP. HCM
∙ (028) 3732 6748
∙ Website: www.osmovietnam.com.vn
∙ www.osmo.de
HOTLINE: 0909.149.366

