
 

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy użytkownikowi w celach promocyjnych powstały na podstawie naszych doświadczeń według najlepszej wiedzy, 
zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie są jednak one wiążące i nie zwalniają kupującego do sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod 
względem przydatności do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach. 
Dystrybutor produktów Firmy Oli-Lacke GmbH w Polsce  
OLI-POL Spółka z o.o., ul. Wrocławska 144, 63-800 Gostyń, tel. 65 572 32 94 fax. 65 572 32 95                                                                                                  sierpień 2008 

 

 
                    OLI - NATURA Auβenreiniger 
 

OLI-NATURA środek czyszczący jest ochronnym intensywnie 
czyszczącym środkiem do wszystkich powierzchni drewnianych 
narażonych na wpływ niekorzystnych warunków 
atmosferycznych na zewnątrz. Zanieczyszczenia, zielony osad, 
dają się rozpuścić i łatwo usunąć bez szkody dla drewna. 
Idealny do gruntownego czyszczenia mebli ogrodowych, 
tarasów i pokładów jachtów przed ponownym nanoszeniem 
OLI-NATURA oleju jachtowego i do drewna teak. 
  

Właściwości 
-intensywny środek czyszczący do drewna na zewnątrz 
-skutecznie usuwa zabrudzenia i zielony nalot 
- łagodny zapach 
- zgodny z OLI-NATURA Olej jachtowy i do drewna Teak 
- Giscode GG 0 
 
 

Zakres stosowania 
Do gruntownego czyszczenia mebli ogrodowych, tarasów i 
pokładów jachtów na zewnątrz przed ponownym nakładaniem  
OLI-NATURA Oleju jachtowego i do drewna Teak. 
 

Oznaczenie handlowe  
 

OLI – NATURA Auβenreiniger     920 003 00 
  

Wielkość opakowania                 5/  1 ltr 
 

Baza surowcowa 
Woda do 5% jonowe związki powierzchniowo czynne ( mydła); 
nie jonowane związki powierzchniowo czynne, środki 
konserwujące i zapachowe. 
 

Magazynowanie 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy przy 
temperaturze magazynowania i transportu nie wyższej niż + 30 
° C  
 

Oznakowanie 
Oznakowanie i dane bezpieczeństwa znajdziecie Państwo w 
naszych   kartach    danych    bezpieczeństwa   na    stronie 
www.oli-lacke.de 
 
 

 Wskazówki stosowania/ Aplikacja: 
 

1. Przed użyciem OLI-NATURA Środek 
czyszczący dobrze wstrząsnąć i nie 
stosować przy bezpośrednim działaniu 
promieni słonecznych ponieważ środek 
będzie za szybko wysychał. Przy wysokich 
temperaturach drewno można nieco 
nawilżyć. 

2. Środek czyszczący rozcieńczyć w ciepłej 
wodzie w proporcji 1:4, wymieszać i 
obficie nanieść na powierzchnię drewna za 
pomocą nylonowej szczotki, lub gąbki 
Scoth-Brit 

3. Po ok. 20 minutach za pomocą nylonowej 
szczotki lub gąbki usunąć brud i zielony 
nalot. Przy mocno zniszczonej powierzchni 
czynność powtórzyć. 

4. Następnie obficie spłukać wodą i 
pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
Po działaniu środka drewno może być 
wyługowane, ewentualnie podniesione 
włókna i szorstkie miejsca wygładzić 
drobnym papierem ściernym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


