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swingcolor® 
KEMÉNYFA TISZTÍTÓ 
 
KÜLTÉRI HASZNÁLATRA 
 

 speciális tisztító elszürkült fához 

 nagyon hatékony 

 szagtalan 
 
___________________________________________________________________________________ 
Rückseite 
 
Tulajdonságok 

 speciális tisztító felfrissítéshez és tisztításhoz 

 nagyon hatékony 

 szagtalan 

 favédő 

 könnyen felvihető 
 
Alkalmazási terület  
Szennyezett vagy elszürkült fafelületek felfrissítéséhez és tisztításához.  
 
Alkalmazás 
Felhasználás előtt távolítsa el az elváló szennyeződéseket és tiszta vízzel nedvesítse be a fafelületet. Ezután fújja 
a felületre a KEMÉNYFA TISZTÍTÓT, kefével dolgozza el és kb. 15 percig hagyja hatni. A feloldott 
szennyeződéseket bő vízzel és kefével vagy csiszolóvászonnal (nem acélkefével) távolítsa el. Mindig szálirányba 
dolgozzon. Munkavégzés közben a szerszámokat rendszeresen tisztítsa vízzel. A swingcolor

® 
faolajjal való 

kezelés előtt a fafelületet hagyja teljesen megszáradni. (legalább két napig). 
 
Tudnivalók  
Munkavégzéskor viseljen kesztyűt és védőszemüveget a fröccsenő víz ellen.  
 
Hígítás 
Nem hígítható. 
 
Szerszámok tisztítása 
Használat után azonnal meleg szappanos vízzel. 
 
Tárolás 
Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó. 
 
Hulladékkezelés 
Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festék maradékot tartalmazó 
csomagolást a 070699 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre 
kell leadni.  
 
Biztonsági előírások  
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Ha szembe jut, bő 
vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell 
vetni és a bőrt bő vízzel azonnal le kell mosni. 
S29 Csatornába engedni nem szabad. 
S51 Csak jól szellőztetett helyen használható. Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni. 
S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak 
meg kell mutatni. Lenyelés esetén a szájat bő vízzel azonnal ki kell mosni (csak ha az érintett személy 
eszméleténél van). 
 

Összetétel 
víz, oxalsav 
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500 ml kb.4-5 m

2
 –re elegendő 

 
Kennzeichen 
- Mülltonne/Toilette (Rückseite) 
 


