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oživuje dřevo, ukazuje jeho přírodní krásu 
 

 
 
 

Odstraňovač šedi koncentrát
  

odstraňuje šeď z neupraveného venkovního dřeva 
bez broušení – zahradní nábytek, terasy, fasády 

tvrdé i jehličnaté dřeviny - znovu se objeví přírodní odstín dřeva 
 
 

Vlastnosti výrobku:  
Saicos Odšeďovač je jednoduše použitelný, vysoce účinný 
speciální produkt k čištění a oživení zašedlých a nevzhledných 
dřevěných ploch v exteriéru. Přírodní odstín dřeva bude opět 
viditelný. Pro všechny druhy dřevin. Zdravé dřevo 
nepoškozuje. 
 
ODSTÍNY:   
8130 bezbarvý  
 
OBLAST POUŽITÍ: 
zahradní nábytek, rošty, terasy, květináče, rošty na balkonech, 
fasády a další z nenatřeného dřeva. 
 
ZPŮSOB POUŽITÍ: 
Příprava:  
Odstranit nečistoty (omést nebo okartáčovat). Kov, např. 
kování přelepit páskou. Rostliny zakrýt folií. Ochranný oděv. 
Navlhčete povrch určený k čistění. 
Nanášení: 
Saicos Odšeďovač neředěný nebo ředěný do1:5 (dle síly 
zašednutí) naneseme štětcem nebo kartáčem v silné vrstvě. 
Necháme 15 – 30 min působit. Potom tvrdým štětcem nebo 
kartáčem a velkým množstvím vody důkladně omyjeme. 
Dřevo důkladně opláchneme. 
Pokud jsou ještě zašedlá místa, postup opakujeme. 
 
NEJLEPŠÍ TEPLOTA PRO NANÁŠENÍ: 
Mezi 8oC a 35oC 
Nenanášet na zmrzlé plochy.   
 
POČET VRSTEV: 
1 , při silném zašednutí 2. 
 
ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍHO NÁČINÍ: 
Omývat vodou. 
 
DOBA SCHNUTÍ: 
Dle povětrnostních podmínek, schne jako běžná mokrá plocha. 
(eventuální další nátěr Saicos provedeme až po důkladném 
zaschnutí.) 

 
ÚDRŽBA: 
Dle potřeby.V případně výskytu nového zašednutí postup 
opakujeme. 
 
SLOŽENÍ: 
Kyselina šťavelová, biologicky odboutatelný. 
Rozpouštědlo: voda 
 
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI: 
Specifická hmotnost/hustota: 1,0 g/cm3 
Viskozita: řídká 
Zápach: střední až slabý, po zaschnutí bez zápachu. 
Bod vzplanutí: nehořlavý 
(podle EURO-normy není jeho určení vyžadováno) 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 
Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle 
používaných pro potraviny a nápoje. Zamezte styku 
s potravinami a krmivy. Dojde-li k zasažení očí, vypláchněte je 
velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.  
 
Skladování: 
Při skladování v dobře uzavřených nádobách min. 3 roky. 
 5- 35oC Chraňte před mrazem. 
 
VYDATNOST: 
1 Litr přibližně na 5 - 25 m2 
(dle zašednutí, ředění) 
 
BALENÍ A VYDATNOST: 
1 litr = ca. 5 – 25 m2 
10 litrů = ca. 50 – 150 m2 
(dle napadení a ředění)  
 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: 
SAICOS Odšeďovač neobsahuje biocidy ani fungicidy, 
organické rozpouštědla, žádný formaldehyd ani sloučeniny 
chloru. Produkt je biologicky odbouratelný dle OECD normy a 
proto s bezproblémovou likvidací. Není třeba značit. 
UBA-reg. 58580003  

 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shora uvedené informace jsou v souladu s našimi nejlepšími znalostmi, avšak bez záruky. 

Všechny výrobky SAICOS jsou vyrobeny v Německu. 
                                  


