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Vysoká efektivita  
 

Na tvrdé i měkké dřevo 
 
 
 
 
 
 

INFORMACE O PRODUKTU 

Popis výrobku 

Xyladecor Fresh obnovuje šedé, zvětralé dřevo zpět na původní barvu. Funguje za 15 minut. 
Ideální pro ošetření nábytku znečištěného olejem nebo skvrnami. Ideální pro dřevěný zahradní 
nábytek, venkovní podlahy a dřevěné palubky. Pro důkladné oživení veškerého dřevěného 
nábytku, upraveného i neupraveného. 

Vlastnosti 
nátěrového filmu 

 

 Výsledný vzhled: 
Oživení původní barvy ošetřovaného podkladu 

 Určení: 
Pro venkovní použití. 

Teoretická 
vydatnost 

16 m
2
/L 

Počet vrstev 1 -2 vrstvy 

Zasychání 48 hodin 

Barevné odstíny bezbarvý 

Balení 
750 ml 
Informace o aktuální nabídce balení najdete v ceníku, katalozích nebo letácích o produktech. 

VOC Nepodléhá žádné kategorii VOC 

Základní složení 
Kyselina šťavelová, glykol, voda. 
Seznam složek: viz naše webové stránky 

Hustota 1,07 g/cm
3
 

Ředidlo Neředí se 

http://www.luxol.cz/
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Doba použitelnosti 
2 roky od data výroby. 
Identifikační údaje výrobku a datum výroby jsou uvedeny na jednotlivých obalech. 

Certifikáty Pracujeme podle systému řízení jakosti ISO 9001:2008. 

POUŽITÍ VÝROBKU 

Příprava výrobku 
Xyladecor Fresh je ihned připraven k použití. Nepřidávejte cizí komponenty, neřeďte. 
 

Příprava podkladu 
 

Měkkým štětcem nebo měkkým kartáčem odstraňte  z nábytku volný prach a nečistoty. 

Natírání 
 

Xyladecor Fresh nepoužívejte na přímém slunci.  
Před použitím důkladně promíchejte. Použijte vhodné ochranné rukavice. Nanášejte štětcem. 
Ihned po aplikaci mokrý povrch očistěte tvrdším kartáčem nebo drsnou žinkou. Nechte 
účinkovat maximálně 15 minut. Omyjte větším množstvím vody  a nechte vyschnout. 
 

Čištění malířského 
nářadí 

 
Voda s detergentem. 

DALŠÍ INFORMACE 

Skladování a 
přeprava 

Výrobek si uchová své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců 
od data výroby uvedeného na obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem. Skladujte 
v suchém skladu při teplotách 5–30 °C. 
Podrobné pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, odstavec 7 a 14. 

Bezpečnostní 
zásady 

Informace jsou dostupné v Bezpečnostním listu výrobku 

Doplňkové 
informace 

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou přesné a pravdivé, výrobce ale neodpovídá za 
škody vzniklé špatným skladováním, přepravou nebo používáním produktu. Tyto informace 
proto nepředstavují záruku výrobce v právním slova smyslu. Účelem technického listu je 
poskytnout obecné pokyny k používání produktu při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví, založené na naší znalosti chování, způsobu skladování a používání produktu. 
V každém případě je nutné dodržovat zákony a eventuální práva třetích osob. 
Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu technického listu bez předchozího upozornění.  
S připomínkami a dotazy se, prosím, obracejte na číslo bezplatné infolinky 800 100 701 (pondělí- 
pátek), nebo na adresu: 

 
 

http://www.luxol.cz/
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