Dřevo a WPC
ve venkovním prostředí

Návod k použití produktů
Obecný typ podlahy

Dřevěné podlahy z exotických i ostatních dřevin
ve venkovním prostředí

Intenzivní čistič – odstraňovač zašednutí

CC-Odstraňovač povlaku

Produkt pro základní olejování povrchu po vyčištění

CC-Terasový olej světlý
CC-Bangkirai olej tmavý

Multi Clean 350
Multifunkční stroj pro čistící práce na různých površích – dřevěné
terasy, WPC, kámen, dlažba, beton, zvrásněné a nerovné povrchy.
Ideální pro odstraňování starých vrstev olejů a silného znečištění.
V případě zájmu o provedení prací kontaktujte naše servisní
středisko DemaServis.
Před ošetřením

Po ošetření

původní stav

vyschlá terasa

Čištění a impregnace dřevin
ve venkovním prostředí

vyčištěná terasa

ošetření CC-Bangkirai olej

Chcete se něco dozvědět o ošetřování podlahovin?
www.dema-dekor.cz • office@dema-dekor.cz • tel.: +420 515 227 272 • fax: +420 515 260 423
Výrobce: CC-Dr. Schutz GmbH, Bonn, Německo • Výhradní dovozce pro ČR a SR: DEMA DEKOR CZ s.r.o., Vídeňská 51, 669 02 Znojmo

Čističe
CC-Odstraňovač povlaku
Intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy tvrdých dřevin. Dobře ulpívá a neodkapává. Rychle vyběluje všechny zašedlé dřevěné povrchy a oživuje je. Dřevu se vrátí
jeho přirozená barva.
 Obsah: 750 ml , 2,5 l  Spotřeba: cca 150 g/m2

CC-Intenzivní čistič pro dřevo, WPC a kámen
Intenzivní čistič všech atmosférických usazenin z kamene, WPC a dřeva. Jednoduché
a snadné odstranění nečistot s dlouhodobým účinkem.
 Obsah: 750 ml , 2,5 l  Spotřeba: 750 ml = cca 50 m2

CC-Odstraňovač řas a mechu
Čistič pro odstranění řas a zeleného povlaku ze dřeva, WPC a kamene (terasy, zdi
apod.) ve venkovním prostředí. Odstranění je možné i bez následného mechanického
drhnutí. Zabraňuje účinně znovu napadení povrchu.
 Obsah: 750 ml , 2,5 l  Spotřeba: 750 ml = cca 50 m2 dle intenzity znečištění
Terasa & Balkon • Terasa & Balkón

Odstraňovač
povlaku
Odstraňovač
povlakov
Pro všechny venkovní dřeviny a nábytek z bangkirai, teak,
dubu a modřínu • Na všetky vonkajšie dreviny a nábytok
z bangkirai, tíku, duba a smrekovca

2,5 l

Oleje
CC-Terasový olej světlý
Speciální olej na bázi rostlinných olejů pro použití na všech dřevinách ve venkovním
prostředí. Impregnuje a chrání. Velmi dobrá nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky
zvýrazněna.
 Obsah: 750 ml , 2,5 l  Spotřeba: 750 ml = cca 5 m2

CC-Bangkirai olej tmavý
Speciální olej na bázi rostlinných olejů pro Bangkirai-dřeviny ve venkovním prostředí.
Impregnuje a chrání. Velmi dobrá nasávací schopnost, póry ovšem zůstávají otevřené
a mají možnost dýchat. Přirozená krása a struktura dřeva bude opticky zvýrazněna.
 Obsah: 750 ml , 2,5 l  Spotřeba: 750 ml = cca 5 m2

CC-Teak olej – pro všechen zahradní nábytek
Olej s jemným aroma na bázi přírodních olejů pro základní a pravidelné ošetřování
zahradního nábytku z teakového dřeva i jiných dřevin ve venkovním prostředí. Dobrá
nasávací schopnost, přirozeně drsný povrch a velmi krásné zdůraznění dřeva. Zachovává dřevinám schopnost „dýchat“.
 Obsah: 750 ml  Spotřeba: 750 ml na cca 1 stůl a 6 židlí

www.dema-dekor.cz

