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IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU 

Belfresh - odstraňovač šedivosti 

POPIS 

Belfresh je účinné činidlo, ktoré odstraňuje šedivosť z dreva, ktoré je vystavené 

poveternostným vplyvom. 

ZLOŽENIE 

Voda, oxalická kyselina, aniónové a neiónové povrchové látky, zahusťovadlo. 

VLASTNOSTI 

Vzhľad   bezfarebný gélový roztok 

Jemný   zápach 

Bod vzplanutia  nehorľavý 

OBLASŤ NANÁŠANIA 

Používa sa na odstránenie šedivosti z neošetreného alebo opotrebovaného 

naolejovaného dreva. Používa sa na oživenie povrchov, ktoré sú vyrobené z 

odolných typov dreva (smrekovec, dub, acacia, orech a tropické drevo ako teak a 

bangkirai). Výrobok sa môže použiť na všetky šedé vonkajšie povrchy - terasy, 
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záhradný nábytok, stenové obklady. Odtraňuje šedivosť a špinu a obnovuje pôvodnú 

farbu dreva. 

PRÍPRAVA POVRCHU 

Očistite drevo od akejkoľvek nečistoty a zvlhčite ho vodou. 

Pred použitím ochráňte rastliny, mramorové a kovové časti, ktoré nie sú odolné voči 

korózií.  

METÓDA NANÁŠANIA 

Na základe šedivosti v danej oblasti, môže byť činidlo použité ako neriedené alebo 

riedené vodou (max. 1 : 4).  

Pri riedení, zatraste fľašou, aby ste skavalnili roztok, nalejte ho do plastovej alebo 

sklenenej nádoby a pridajte požadované množstvo vody. Po chvíli sa opäť objaví 

gélová štruktúra, ale nie v takom silnom zložení, ako je koncentrované činidlo. 

Činidlo je funkčné v gélovej aj kvapalnej forme; ale nanesenie gélu je jednoduchšie. 

Pred použitím si oblečte ochranný odev, gumenné rukavice a ochranné okuliare. 

Belfresh nanášajte na mokré drevo štetcom, valčekom alebo nylónovým štetcom.  

Nepoužívajte kovové drôtenky alebo špongie. Naneste dostatočné množstvo 

a nechajte schnúť 10 alebo 20 minút. Navlhčite drevo a vyčistite v smere drevených 

vlákien kefou s tvrdými štetinami a rovnomerne vyčistite vodou, aby ste úplne 

odstránili činidlo. Pri čistení dávajte pozor, aby ste odstránili len špinu a nepoškodili 

drevo do hĺbky. Ak je to potrebné, zopakujte proces. 

Činidlo nesmie na dreve úplne zaschnúť, takže vyčistite veľké povrchy krok za 

krokom. Pri teplejšom počasí môžete natretý povrch zvlhčiť, aby ste zabránili 

sušeniu. Nenanášajte Belfresh pri priamom slnečnom žiarení. 
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SPOTREBA 

Spotreba závisí od šedosti v danej oblasti; ak sa používa ako koncentrovaný, 1 l 

môže vyčistiť až 8 m2 povrchu. 

ČISTENIE NÁRADIA 

Pracovné nástroje vyčistite po použití vodou. 

UPOZORNENIA A RADY 

Tento výrobok sa musí používať pri teplote and +8 °C. Nenanášajte pri priamom 

slnečnom žiarení. 

Činidlo nesmie na dreve úplne zaschnúť, pretože to môže spôsobiť škvrny, takže 

vyčistite veľké povrchy krok za krokom. 

Rovnomerne vysušte ošetrené drevo, vybrúste ho a ošetrite ho s výrobkami Belinka 

Oil Decking alebo Belinka Oil Exterier. Pri povrchoch, ktoré sú vystavené 

poveternostným vplyvom odporúčame najprv použiť impregnáciu, napríklad Belles, a 

to predtým, ako nanesiete olej. Drevo môžete ošetriť aj moridlom. 

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA 

Uskladnite výrobok v originálnom a tesne uzatvorenom obale, na suchom mieste 

a pri teplote od 5 °C do 30 °C. Uchovajte mimo dosahu detí. Činidlo nesmie 

zamrznúť!  

Uchovajte mimo dosahu detí a na miestach, kde sa nenachádza jedlo, krmivá a 

voda. 
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DÁTUM SPOTREBY 

Ak sa originálne uzatvorený výrobok správne skladuje môže byť použitý až do 

dátumu, ktorý je uvedený na obale. Po otvorení spotrebujte do 12 mesiacov. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Činidlo je biologicky rozložiteľné. 

Nevylievajte zvyšky odpadovej vody alebo činidla do pôdy, povrchových vôd, ani do 

kanalizácie!  

Tekutý odpad zlikvidujte v centre pre nebezpečný odpad.  

Obal výrobku je plne recyklovateľný. Stačí ho umyť a vyhodiť v správnom 

kontajneri.    

NARIADENIA 

V súvislosti s nariadeniami, ktoré upravujú bezpečnosť výrobku, bezpečnosť pri práci 

a doprave, prečítajte si materiál o bezepčnsoti. 

DOPLŇUJÚCE TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

Viac informácií môžete získať na internetových stránkach www.belinka.com.. 

 
. Cieľom týchto technických údajov je informovať užívateľov o možnostiach používania výrobku a jeho technických vlastností. Aj keď sú naše odporúčania 

a rady založené na dlhoročných skúsenostiach, nezbavujú používateľa povinnosti uistiť sa, že je výrobok vhodný na použitie v špecifickom prípade. 

Vzhľadom na mnohé možné vplyvy na vlastnosti výrobku, zahrňujúc typ a kvalitu dreva, metódu a podmienky nanášania, skúsenosti používateľa 

a podmienky používania, nenesieme žiadnu zodpovednosť za materiálnu škodu, ktorá vznikla počas používania výrobku. V prípade akýchkoľvek otázok 

a pochybností, kontaktujte náš poradenský servis. 

http://www.belinka.com/

