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1. NÁZEV VÝROBKU  
 

XYLADECOR TEAK OIL REINIGER 
 
2. POPIS VÝROBKU 
Čistící prostředek s inhibitorem kapek pro čištění starého, zašedlého zahradního nábytku z 
tvrdého dřeva, na bázi kyseliny oxalové.  
 
3. OBLAST POUŽITÍ 
Starý a nový zahradní nábytek, jako jsou stoly, židle, lavičky atd., z tvrdého dřeva, např. afzelia, 
afrormosia, bangkirai, dub, frameri, ilomba, iroko, jatai, kaori, modřín; makoré, meranti, oregon 
pine, radiata pine, virginský cedr, red narra, vždyzelená sekvoja, trnovník, sapelli, sipo, teka 
obrovská. 
 
4. ODSTÍNY 
Bezbarvý.  
 
5. SLOŽENÍ 
Obsahuje kyselinu oxalovou. 
 
6. VLASTNOSTI 
Ideální prostředek pro čištění zahradního nábytku z tvrdého dřeva (teak, dub, buk, meranti,…). 
Rychle vybělí všechny zašedlé dřevěné plochy. 
Díky bělícímu účinku čistícího prostředku dojde k oživení šedých dřevěných ploch a dřevo opět 
získá svoji přirozenou barvu. 
Potlačená tvorba kapek.  
Snadno se zpracovává.   
 
7. POUŽITÍ 
Starý a nový zahradní nábytek, jako jsou stoly, židle, lavičky atd., z tvrdého dřeva, např. afzelia, 
afrormosia, bangkirai, dub, frameri, ilomba, iroko.  
 
8. PŘÍPRAVA POVRCHU 
Koštětem nebo měkkým kartáčem odstraňte z nábytku volný prach a nečistoty.  
 
9. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ 
Pomocí napuštěného hadříku nebo štětce bohatě naneste čistící prostředek na starý zašedlý 
zahradní nábytek z tvrdého dřeva.  
Nechejte působit minimálně 10 minut. Poté pomocí brusného rouna nebo hrubšího hadru 
důkladně setřete zbylý čistící prostředek ve směru vláken dřeva. 
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10. VYDATNOST 
Cca 5-6 m² z 0,75 l balení. 
 
11. BALENÍ 
0,75 litru 
 
12. DOBA SCHNUTÍ 
Po dostatečném oschnutí (minimálně 2 dny) ošetřete pomocí produktu XYLADECOR TEAK-
MÖBELÖL. 
 
13. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ 
Brusné rouno během práce stále čistěte vodou.  
Po skončení čištění důkladně opláchněte velkým množstvím vody (např. ostříkat zahradní 
hadicí).  
 
14. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY 
XYLADECOR TEAK MÖBEL REINIGER skladujte v originálním obalu při teplotách do max. 
+30C. Chraňte před mrazem. 
 
15. OMEZENÍ POUŽITÍ 
Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. 
 
16. DISTRIBUTOR:  ICI Paints CZ, s.r.o. 

Matěchova 3, 140 00 Praha 4 
Tel.: 241 440 385, 241 440 099, fax.: 241 441 098 

 
17. DATUM VYDÁNÍ: duben 2005 
 
Údaje odpovídají našim současným vědomostem a  znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a 
řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce. 
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