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DEEP CLEANER 

ŚRODEK DO USUWANIA OLEJÓW Z DREWNA 
 

Opis DEEP CLEANER to silny, zmywalny, wolny od rozpuszczalników środek do czyszczenia i 
usuwania zaschniętych olejów z powierzchni drewna zewnętrznego. Czyści mocno 
wysezonowane drewno. Biodegradowalny DEEP CLEANER jest odpowiedni do stosowania w 
miejscach wrażliwych na preparaty chemiczne, ponieważ jest bezpieczny dla środowiska 
naturalnego. Konsystencja żelu sprawia, że nie ścieka, - czyli jest doskonały na powierzchnie 
pionowe. Łatwy w użyciu, szybko działa. DEEP CLEANER bez problemu usuwa glazurę 
powstałą po obróbce drewna. 

Właściwości • Usuwa oleje teakowe i inne, które sczerniały pod wpływem UV. 
• Zmywalny wodą – Oleje rozpuszczają się w wodzie. 
• Głęboko czyści mocno sezonowane drewno. 
• Usuwa glazurę po obróbce drewna. 
• Szybko działa – już w 5 minut. 
• Gotowy do użycia. 
• Łatwa aplikacja. 
• Usuwa oleje smarujące i plamy. 
• Biodegradowalny – Nie zawiera rozpuszczalników i parafin. 

Podstawowe 
zastosowanie 

• Wyłącznie do użytku zewnętrznego. 
• Wszystkie gatunki drewna - miękkie, twarde, egzotyczne… 
• Pokłady, poręcze, elementy wykończeniowe… 
• Powierzchnie pionowe i poziome. 

Dane techniczne Wygląd: Niebiesko-zielony. Zapach środka dezynfekującego. 
Stan fizyczny: Lepki płyn. 
Ciężar właściwy (20°C): 1.03 ± 0.05 
Lepkość: żel 
Temperatura zapłonu: Niepalny 
Dostępne opakowania: 2,5L 
Przydatność: 2 lata w oryginalnym, nieotwieranym pojemniku. 
LZO: <0.05% (0,5 g/L) 

Przygotowanie 
powierzchni 

Usunąć odchodzące elementy farby. 
Zetrzeć fizyczne zanieczyszczenie powierzchni takie jak mech, brud, itp. 

Narzędzia do nakładania Pędzel z syntetycznym włosiem. 
Szczotka z syntetycznym włosiem. 
Wałek malarski z syntetycznym włosiem. 

Zalecenia przed aplikacją Zaleca się wykonanie wstępnego testu w możliwie niewidocznym miejscu, aby sprawdzić 
wymagany czas kontaktu preparatu z powierzchnią. Zobacz procedurę testowania w dziale 
aplikacja. Miejsca, które posiadają uszczelnienia należy przetestować nakładając produkt i 
zostawiając go na 20 minut. Jeżeli po zdzieraniu i spłukaniu nie ma reakcji z uszczelnieniem – 
można stosować. Zaleca się zakładać rękawice ochronne odporne na chemikalia. Po 
skończonej pracy należy zawsze zneutralizować powierzchnię za pomocą DECK CLEANER*. 
Drewna bogate w taniny takie jak: cedr, dąb, mahoń, teak... mogą ściemnieć po zastosowaniu 
DEEP CLEANER. Jeżeli ściemnieją należy nie dopuścić do wyschnięcia DEEP CLEANER przed 
aplikacją DECK CLEANER*. 
Należy zasłonić wszystkie elementy, na których ni chcemy stosować preparatu – również 
aluminiowe. 
Przy aplikacji na powierzchnie pionowe należy zaczynać z dołu do góry. 
Unikać nakładania w temperaturze powyżej 35°C i na gorące powierzchnie. 
Nie dopuszczać, aby DEEP CLEANER zasychał na powierzchni. Jeżeli zaczyna zasychać – 
wystarczy spryskać mgiełką wody, aby go aktywować. 
Skontaktuj si e z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat stosowania na 
Dębie i orzechu. 

Rocieńczanie Nie rozcieńczać. 
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Aplikacja Należy pracować strefami – w szczególności na dużych powierzchniach. 
Zawsze nakładać zgodnie z kierunkiem słojów. Nie stosować szczotek stalowych. 
Po spłukaniu od razu zneutralizować za pomocą DECK CLEANER* - gdy nadal powierzchnia 
jest mokra. 
Odczekać 2-3 dni przed nakładaniem nowych warstw. 
 
PROCEDURA TESTOWANIA 
Nałożyć DEEP CLEANER. 
Odczekać 5 minut. 
Wyszorować powierzchnię, aby sprawdzić czy brud się podnosi. 
Jeżeli się podnosi – zacząć pracę. Jeżeli nie, odczekać kolejne 5 minut i znowu sprawdzić. W 
razie konieczności powtórzyć maksymalnie do 20 minut czasu kontaktu. 
 
USUWANIE I CZYSCZENIE 
Należy pracować na sekcjach, które można ukończyć w 5-20 minut i przenieść się do kolejnej. 
Nałożyć DEEP CLEANER na daną sekcję i zostawić żeby zaczął działać. 
Po upływie określonego w teście czasu, wyszorować całą powierzchnię szczotką nylonową 
jednocześnie spłukując wodą. Można sobie pomóc myjką wysokociśnieniową (max. 60 bar). 
Dokładnie spłukać powierzchnię nie zapominając o przylegających elementach. 
UWAGA: ciepła woda ułatwia pracę. 
 
ELIMINOWANIE GLAZURY PO OBRÓBCE DREWNA 
Nałożyć DEEP CLEANER. Odczekać 10-15 minut. Wyszorować całą powierzchnię szczotką 
nylonową jednocześnie spłukując wodą. Można sobie pomóc myjką wysokociśnieniową (max. 
60 bar). 
Dokładnie spłukać powierzchnię nie zapominając o przylegających elementach. 
UWAGA: ciepła woda ułatwia pracę. 
Skontaktuj się z nami w przypadku aplikacji DEEP CLEANER na Dębie lub orzechu. 

Zalecenia po aplikacji Należy zawsze zneutralizować powierzchnię za pomocą DECK CLEANER* 
niezwłocznie po spłukaniu DEEP CLEANER. 

Wydajność 4 m2 z litra. 
Faktyczna wydajność będzie się różnić w zależności od metody, rodzaju, tekstury, wieku i 
porowatości drewna. 

Czyszczenie 
narzędzi 

Woda. 

Przechowywanie Nie przechowywać w metalowych pojemnikach. 
Nie dopuścić do zamarzania. Unikać wysokich temperatur. 
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. 

Bezpieczeństwo Trzymać z dala od dzieci. Pozostałe informacje w karcie MSDS.  

Data wydania 01/2017 

	

* Ten sam producent	
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Znajdź nasze rozwiązania na :  

www.owatrol.com  

SPINEX - STEPNIAK SP.J. 
Paganiniego 3A - 02-401 WARSZAWA - Polska 

www.owatrol-polska.com 
 

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain 
 

Owatrol Original jest zastrzeżonym 
znakiem handlowym: 


