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MARKA PRIMACOL® PROFESSIONAL  

PRODKUT Renowator drewna 

 

Skoncentrowany środek do rozjaśniania 

i czyszczenia drewna 

 

 Koncentrat 1:1 

 Przywraca jasny, świeży wygląd 

 Do drewna dekoracyjnego i 

konstrukcyjnego 

 Nie zawiera chloru 

 

POJEMNOŚĆ 1l  5l 

WŁAŚCIWOŚCI Renowator drewna to skoncentrowany środek do rozjaśniania i czyszczenia drewna. 

Szybko i skutecznie przywraca naturalny, jasny i świeży wygląd drewna. Usuwa siniznę, brud, 

zanieczyszczenia, plamy wytworzone przez glony i grzyby. Podnosi jakość i wartość drewna. 

Doskonale nadaje się do renowacji drewna dekoracyjnego (mebli) oraz konstrukcyjnego: 

altan, płotów, szalunków, palet w zakładach przemysłowych oraz wszelkich innych elementów 

drewnianych. Produkt nie zawiera chloru,  może być stosowany do większości gatunków 

drewna.  

 

SPOSÓB UŻYCIA Przed użyciem produkt należy wymieszać. W zależności od stopnia degradacji drewna produkt 

można stosować w postaci gotowej bądź też rozcieńczyć wodą w proporcji 1:1. Zachowując 

środki ostrożności (rękawice ochronne, okulary) nanieść preparat na wstępnie oczyszczoną 

powierzchnię. Środek można nanosić za pomocą natrysku, pędzla lub zanurzenia. Pozostawić 

na około 10-20 minut zależnie od stopnia zabrudzenia. Spłukać wodą, w razie potrzeby za 

pomocą szczotki usunąć pozostałości oddzielającego  się brudu. W przypadku 

niezadowalającego efektu czynność powtórzyć. 

 

Zużycie środka zależy od stopnia rozcieńczenia oraz typu zabrudzenia.  

 

Uwaga! Środek o odczynie silnie kwasowym, może działać niszcząco lub pozostawiać plamy 

na przedmiotach niemetalowych oraz wrażliwych na kwasy. Działa korodująco na metale i ich 

stopy oraz szkło. W przypadku renowacji drewna egzotycznego, należy wcześniej 

przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu.  

 

PRZYGOTOWANIE 

PODŁOŻA 

Drewno przeznaczone do renowacji zaleca się wcześniej nawilżyć wodą. 

SKŁADOWANIE Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym  opakowaniu, poza zasięgiem dzieci, w 

temperaturze 5-25oC, w suchym i chłodnym miejscu.  
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BEZPIECZEŃSTWO Produkt wodny - niepalny. Należy unikać kontaktu preparatu ze skórą i oczami.  

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie dopuścić do przedostania się do 

wód gruntowych i do kanalizacji.  

 

Podczas używania środka należy stosować rękawice ochronne. Czyszczenie należy 

przeprowadzać  na otwartym powietrzu, lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

 

Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny kwas etanodiowy pH 0,5-1,0 

Postać/kolor ciecz / bezbarwny do jasno żółtego Gęstość ok. 1,0 g/cm3     

Zapach  łagodny, charakterystyczny Rozcieńczalnik woda 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


