
 

      

Technický list 

Informácie, ktoré sú obsiahnuté v tomto technickom liste sú popisy 

produktu. Na základe našich testov a skúseností predstavujú všeobecné 

informácie a nepredstavujú konkrétnu aplikáciu. Nie je z nich možné 

vyvodiť nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické 

poradenstvo. S novým vydaním strácajú staré vydania ich platnosť. 

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú 

všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú 

konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na 

náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré 

vydania technických listov strácajú novými vydaniami svoju platnosť. 

 

Prípravné materiály  

  
 

SÜDWEST Holz-Entgrauer 30008 
  

 

Rozsah použitia: 
SÜDWEST Holz-Entgrauer - oživovač dreva - je gél na 

ošetrenie zvetraných drevených podkladov v exteriéri. 

Produkt je určený na čistenie a bielenie drevených povrchov 

pred ošetrením lazúrami alebo olejmi na drevo.  

Holz-Entgrauer vracia zvetranému drevu prirodzený 

farebný odtieň a je biologicky rozložiteľný. 
Produkt slúži predovšetkým na odstránenie rozpustných 

látok obsiahnutých v tropickom dreve a k šetrnému 

odstráneniu sfarbenia dreva spôsobenému kovmi. 

 

Vhodné podklady 
Zvetrané a zošednuté drevené povrchy v exteriéri, napr., 

terasy, záhradný nábytok, okná, balkóny, drevené obklady. 

Intaktné staré nátery sa nenarušia. 

 

Vlastnosti:  
- slabo tixotropný 
- efektívne čistí 
- odstraňuje nečistoty a biologické nánosy 
- bieliaci účinok 
- biologicky rozložiteľný 

 
Farebný odtieň: modrý transparentný 

 
Balenie:  1 l, 2,5 l 

 

Spotreba: 
Na odstránenie zošednutia:  cca 200 ml/m2 

Čistenie:    cca 50 ml – 200 ml/m2 

 

Presná spotreba na objekt závisí od druhu a stavu 

podkladu. Na odstránenie zošednutia starého dreva treba 

produkt použiť bez riedenia. Na čistenie znečistených 

drevených povrchov sa môže SÜDWEST Holz-Entgrauer 

riediť vodou až do objemu 15 %. 

 

Príprava podkladu: 
Zvetrané staré nátery treba pred použitím produktu 

odstrániť. Pred použitím opláchnite priľahlé rastliny vodou. 

Drevo treba pred použitím dobre navlhčiť. 

 

Spracovanie: 
SÜDWEST Holz-Entgrauer treba naniesť kefou. Produkt 

treba nechať pôsobiť cca 20 minút. Produkt sa počas 

pôsobenia nesmie nechať uschnúť, resp. sa musí zvlhčovať 

rozprašovačom. Po uplynutí doby pôsobenia treba povrch 

vyčistiť veľkým množstvom vody s intenzívnym 

vykefovaním. 

 
Silno zvetrané podklady prípadne vyčistiť dvakrát podľa 

opisu. Potom treba drevený povrch opláchnuť čistou vodou. 

 
Vyčistené drevené podklady treba nechať vyschnúť 

najmenej 2-3 dni a až potom natrieť. Vlhkosť dreva musí byť 

pred náterom menej ako 15 %. Odstávajúce drevené vlákna 

ešte pred náterom lazúrami alebo olejmi treba podľa 
potreby skrátiť zbrúsením pomocou rúna.  

 

Osobitné pokyny: 
Pri práci odporúčame nasadiť si ochranné okuliare a 

vhodné rukavice. Produkt sa nesmie dostať do kontaktu s 

kovmi (napr. plechovkami). 

 
EG-smernica 2004/42/EG: 
Produkt „Holz-Entgrauer“ nepodlieha smernici VOC (out of 

scope). 

 
Všeobecné bezpečnostné pokyny: 
Počas prác a sušenia farieb a lakov treba zabezpečiť dobré 

vetranie.  

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá treba uschovať 

mimo dosahu. 

Treba zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou.  

Pri brúsiacich prácach sa prach nesmie vdychovať. 

Uchovávať mimo dosahu detí.  

Nezriedené resp. vo väčšom množstve sa nesmie dostať do 

spodnej vody, do vodojemov alebo do kanalizácie.  

 
Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste 

na www.sudwest.sk 

 

Skladovanie: 
Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať 

v chladnom ale nemrznúcom prostredí. 

http://www.sudwest.sk/
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SÜDWEST Holz-Entgrauer  

 

 

 
Zber a likvidácia odpadu: 
Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri 

likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy. 

 
Technické poradenstvo: 
Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto 
technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný 
personál: info@sudwest.sk 
 
 
 

Od: február / 2019 / KM 
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