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Opis produktu: Sea-Line ® C4 TEAK CLEANER  jest rozpuszczalnym w wodzie, 

biodegradowalnym koncentratem do skutecznego i szybkiego usuwania 
zanieczyszczeń z powierzchni drewna teakowego (egzotycznego).  
Preparat nie zawiera kwasów i jest bezpieczny dla mas klejących i 
uszczelniających. 

 
Zastosowanie : Sea-Line® C4 TEAK CLEANER błyskawicznie przywraca kolor nie 

pozostawiając na powierzchni czyszczonego drewna trudnych do 
usunięcia osadów. Nowoczesna formuła koncentratu pozwala w prosty 
sposób uzyskać odpowiednie stężenie środka i natychmiastowe, 
skuteczne usunięcie zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju z powierzchni.    
Sea-Line® C4 TEAK CLEANER jest również niezastąpiony w  
błyskawicznym przywracaniu barwy drewna egzotycznego. 
 
UWAGA : Nie stosowa ć na powierzchnie szklane (np. lustra).  
 

Dane fizykochemiczne : 
Wygląd : 
Kolor: 
Zapach: 
Rozpuszczalność w wodzie: 
  

 
ciecz 
transparentny (przezroczysty) 
specyficzny 
100% 
 

Sposób u życia: • Powierzchnię przeznaczoną do mycia dokładnie zmoczyć, 
pozwalając na wchłonięcie przez nią wody.  

• Sea-Line® C4 TEAK CLEANER rozcieńczyć z wodą w stosunku: 

� 1:10 silne zabrudzenia. 

� 1:20 średnie zabrudzenia. 

• Zabrudzenia oraz całą powierzchnię wyszorować przy użyciu 
delikatnej szczotki. Podczas mycia wskazane jest podążanie 
wzdłuż słoi drewna. 

• Usunięte zanieczyszczenia oraz pozostałości preparatu spłukać 
obficie wodą. 

• Po wyschnięciu i odparowaniu wody z drewna, zabezpieczyć 
umytą powierzchnię dedykowanymi olejami do drewna 
egzotycznego.  

 
Środki ostro żności : Działa drażniąco na oczy. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast 

przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać 
etykietę pojemnika. 
 

Przechowywanie : Magazynować w  zamkniętym pojemniku w temperaturze powyżej 00C.  
Przechowywać z dala od dzieci. 
 

Okres przydatno ści : 36 miesięcy od daty produkcji w temperaturze 200C. 
 

Gwarancja jako ści : Produkcja, kontrola jakości i realizacja dostaw spełniają wymagania 
standardów ISO 9001 oraz 14001 

 
 
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana 
pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za 
końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką 
dobrego rzemiosła.       
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