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Елементи на 

продукта:  
  

Teak cleaner C4 – еднокомпонентен продукт 

Обем:  Единична опаковка: 250 ml 
  

Описание на 

продукта:  
  

  

Sea-Line
® 

C4 TEAK CLEANER е много мощен разтворим във вода, 
биоразградим концентрат за бързо и ефикасно почистване на тиково 
дърво. C4 възстановява цветовете и не оставя следи (за разлика от 
продуктите на киселинна основа). Той не съдържа киселини и е безопасен 
за лепила и уплътнения.  

Препоръки за 

употреба:  

Sea-Line
®
 C3 е задължителен препарат за бързо възстановяване на цвета 

на екзотичната дървесина.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте върху стъкла и огледала.  

Физико-химични 

характеристики: 

Форма: 
Цвят:  
Мирис: 
Разтворимост във вода:  

 
 
Течност  
Прозрачен  
Специфичен  
100% 
 

Подготовка на 

повърхността преди 

употреба:  
  

Измийте работната повърхност от други отлагания (например, пясък) със 
сладка вода.  

Начин на приложение:  
  

Мека четка.  

Полагане:  
  

 Напоете мръсните дървени повърхности със сладка вода.  
 Разтворете Sea-Line

®
 C4 с вода (може да бъде разтварян в топла 

или студена вода):  
o 1:20 за стандартно замърсяване (добавете 1 част C2 на 20 
части вода).  
o 1:10 за силно замърсяване (добавете 1 част C2 на 10 части 

вода).  
 За много замърсени повърхности оставете C4 за няколко минути и 

тогава почистете с мека четка (по посока на жилките на дървото).  
 След третиране, винаги изплаквайте с много вода.  

Последващи 

действия:  
  

След изсъхване и изпарение на водата от дървото, защитете измитата 
повърхност с масло за екзотична дървесина.  
 

Стандартни мерки за 

безопасност:  
 

 
  

Моля, следвайте инструкциите за безопасност в техническите 
характеристики и спазвайте добрите практики и правила за 
безопасност.  

Избягвайте контакт с кожата и очите.  
 Ако се погълнат части от препарата, веднага потърсете медицинска 
помощ и покажете етикета на опаковката на препарата.  

Съхранение:  
 

  
  

Съдържанието на опаковката трябва да бъде съхранявано в плътно 
затворени контейнери при температура между 5 – 35

o
C, далеч от 

източници на огън, топлина и ултравиолетови лъчи. Затваряйте плътно 
опаковката веднага след всяка употреба. Съхранявайте далеч от деца.  
 

Внимание: Затваряйте плътно опаковката веднага след всяка употреба!  
Срок на годност:  
  

36 месеца от датата на производство.  
  

Гаранция за качество:  
  

Продукцията, контролът на качеството и осъществяването на доставките 
покриват изискванията на стандарти ISO 9001 и 14001.  
  

 

 
Всички данни в настоящия документ са подготвени с информационна цел. Компанията ни не носи отговорност за резултатите от 
дейности, извършени от потребителите, върху които не сме осъществили пряк контрол. Отговорност на потребителя е да изпробва 
крайния резултат от приложението на всеки продукт и да прецени пригодността му за конкретните индивидуални нужди. Sea-Line не 
носи отговорност за щети или финансови загуби, следствие на неправилната употреба на продуктите. 
  
Представената информация е основана на щателни лабораторни проучвания и дългогодишен опит. Водещата ни пазарна позиция 
не ни освобождава от постоянен качествен контрол на продуктите ни. Въпреки това ние не носим отговорност за последици от 
неправилна употреба или  съхранение на продуктите ни, както и използването на методи за приложения извън стандартната 
практика. 

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.  


