
 

 

T E C H N I CKÝ NÁVOD č
 

 

 
I. Materiál 

 
einzA Novatrol Odstraňovač šedi dřeva
pronikáním pro silně zvětralé a již zašedlé dřevěné povrchy
Novatrol pro zahradní nábytek a olej
a rozpouští tam všechny druhy nečistot.

 
Typ materiálu 

Použití 

z Bangkirai, Teaku a jiných druhů dřeva

Barevný odstín 

Spec. hmotnost 

Vydatnost 

Sušení 

Velikost balení 

 
II. Vlastnosti a pokyny ke zpracování

 
Venkovní nábytek vystavený povětrnostním vlivům vybledne, zašpiní se;
povrchu je snižována sluncem, větrem a deštěm, stavební
na vlhkost. Aby nedocházelo k prasklinám 
nábytek renovovat. 

 
Zvětralé, zašedlé a znečištěné dřevěné povrchy musí být předtím ošetřeny vysoce účinným 

 
Dřevěné povrchy, které mají být ošetřeny
Novatrol Odstraňovač šedi je zapracován do vlhkého dřeva lehkým tlakem
kartáč.  

 
Po dobu působení 10 až 20 minut musí být dřevo 
Nakonec musí být předem ošetřené dřevěné povrchy omyty štětcem a lehkým tlakem a velkým množstvím čisté vody, 
dokud voda již nevykazuje jakékoli zbarvení. Alternativně lz

 
Tuto úpravu je třeba opakovat na extrémně znečištěných a zašedlých

Po této intenzivní předúpravě je důležité zajistit dostatečné vyschnutí

Další údržbu pomocí  einzA Novatrol Olej na dřevo pro zahradní nábytek nebo 
provést nejdříve po 2 nebo lépe 3 

 

 

einzA Farben GmbH & Co

CKÝ NÁVOD č. 2 2 4 

Novatrol Odstraňovač 
šedi dřeva 

Ochrana a péče dřeva v zahradě

dřeva je neutralizující základní renovace na bázi kyseliny šťavelové s nejvyšším 
a již zašedlé dřevěné povrchy. Systémový produkt pro péči o dřevo s olejem 

zahradní nábytek a olejem na terasy. einzA Novatrol Odstraňovač šedi dřeva proniká hluboko do pórů dřeva 
a rozpouští tam všechny druhy nečistot.  Šedý zákal dřeva je odpovídajícím způsobem neutralizován a zesvětlen

hluboce pronikající čisticí prostředek na vodní bázi 

Předúprava a základní renovace teras, zahradního dřeva a nábytku 

u a jiných druhů dřeva 

bezbarvý (mléčný) 

ca. 1,00 = 1.000 g/l 

ca. 5 až 10 m2/l pro zvětralé dřevěné povrchy 

lze po 2 bis až 3 dnech přepracovat 

750 ml - 2,5 l 

Vlastnosti a pokyny ke zpracování 

vystavený povětrnostním vlivům vybledne, zašpiní se; dřevo ztrácí svou přirozenou krásu a pevnost 
povrchu je snižována sluncem, větrem a deštěm, stavební kámen „lignin“ se rozpadá, povrch zešedne a stane se citlivý 

Aby nedocházelo k prasklinám a smršťování, k botnání a dalším následným škodám je nutné zahradní 

Zvětralé, zašedlé a znečištěné dřevěné povrchy musí být předtím ošetřeny vysoce účinným  einzA 

ošetřeny-terasy, zahradní dřevo a nábytek, musí být před ošetřením navlhčeny.
Odstraňovač šedi je zapracován do vlhkého dřeva lehkým tlakem. Doporučujeme použít houbu nebo plastový 

minut musí být dřevo udržováno vlhké.  
Nakonec musí být předem ošetřené dřevěné povrchy omyty štětcem a lehkým tlakem a velkým množstvím čisté vody, 
dokud voda již nevykazuje jakékoli zbarvení. Alternativně lze čištění provádět také vysokotlakovým čističem. 

a extrémně znečištěných a zašedlých dřevěných površích.  

Po této intenzivní předúpravě je důležité zajistit dostatečné vyschnutí. 

Novatrol Olej na dřevo pro zahradní nábytek nebo  einzA Novatrol olej na terasy
 dnech. 
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Ochrana a péče dřeva v zahradě 

je neutralizující základní renovace na bázi kyseliny šťavelové s nejvyšším 
Systémový produkt pro péči o dřevo s olejem einzA 

Odstraňovač šedi dřeva proniká hluboko do pórů dřeva 
je odpovídajícím způsobem neutralizován a zesvětlen. 

zahradního dřeva a nábytku 

u přirozenou krásu a pevnost 
povrch zešedne a stane se citlivý 

m je nutné zahradní 

 Novatrol  odstraňovačem šedi. 

terasy, zahradní dřevo a nábytek, musí být před ošetřením navlhčeny. einzA 

Doporučujeme použít houbu nebo plastový 

Nakonec musí být předem ošetřené dřevěné povrchy omyty štětcem a lehkým tlakem a velkým množstvím čisté vody, 
ým čističem.   

Novatrol olej na terasy je třeba 

prosím obraťte! 
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Bezpečnostní opatření Ohraničené kovové povrchy   (např. kování) a rostliny chraňte před přímým kontaktem a případně 
zakryjte fólii.  

Stříkance odstraňte ihned, dokud jsou ještě mokré. Oči a citlivé oblasti pokožky musí být 
chráněny před postříkáním, v případě potřeby je očistěte velkým množstvím vody.  

 
 

III. Bezpečnostní a výstražná upozornění 

 
Na produkt se vztahují nařízení o nebezpečných látkách. 

Všechny potřebné informace v bezpečnostním listu dle nařízení  CLP-(GHS) dle nařízení (EG) Nr. 1272/2008 

včetně. K dispozici kdykoli na www.einzA.com nebo na vyžádání sdb@einzA.com. 

Dodržujte pokyny na štítcích nádob ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvedené údaje byly svědomitě sestaveny dle současných znalostí testovací technologie a slouží jako směrnice. Vzhledem k všestrannosti aplikačních a 
pracovních metod jsou nezávazné, nezakládají na smluvním pracovním vztahu a nezbavují zpracovatele toho, aby testoval naše produkty z hlediska 
jejich vhodností na vlastní zodpovědnost. Ostatně platí naše všeobecné obchodní podmínky. 
Vydání 03/2020; tímto ztrácí dosud vydané technické návody na platnosti. 
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