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Junckers DECKING CLEANER / TerrasseRens 

Čisticí přípravek – koncentrát 

Junckers Decking Cleaner / TerrasseRens je 
multifunkční univerzální přípravek (koncentrát) určený 
k odstranění barevných skvrn, plísní, nečistot a řas ze všech 
typů dřevěných výrobků a teras v exteriéru před následnou 
aplikací oleje.  

Vhodný je také k čištění tvrdých povrchů a plastového 
zahradního nábytku. 

Technické údaje 
Typ:  čisticí prostředek 
Balení:   2,5 l 
Hodnota pH: koncentrát cca 13 
Vydatnost:  2-5 m2/l 
Způsob nanášení:  kartáč, dobře vyždímaný hadr 
Poměr ředění:  3 – 10 dl na 10 litrů vody v závislosti na 

stavu podkladu 
Doba schnutí: cca 24 hodin před aplikací oleje 
Čištění: teplou vodou s mýdlem 
Skladování: minimálně 24 měsíců v originální uzavřené 

a nepoškozené nádobě při teplotě +20° C. 
Nevystavujte teplotám pod bodem mrazu. 

Pokyny pro použití 

Z povrchu odstraňte vodou a hrubým kartáčem prach a 
nečistoty. Nařeďte si potřebnou směs ve vlažné vodě. 
Navlhčete nábytek čistou studenou vodou. Poté naneste 

připravenou směs ve vydatném množství na nábytek a 
kartáčem řádně vydrhněte. Ponechte účinkovat pod dobu 5-
20 minut, v závislosti na míře znečistění. Vyvarujte se 
zaschnutí přípravku na povrchu dřeva.  

Po 5–20 minutách opláchněte nábytek, opět umyjte čistou 
vodou a vydrhněte kartáčem. Závěrem ještě jednou 
opláchněte a nechejte uschnout. Před nanášením oleje musí 
být nábytek umytý a dokonale suchý. 

V případě potřeby postup opakujte. 

Důležitá upozornění: 
Před použitím čtěte informace na obale a dodržujte 
bezpečnostní opatření. Vyvarujte se kontaktu s očima a kůží. 
Používejte vhodné ochranné pomůcky. 

Nepoužívejte na hliník. V případě, že přípravek zaschne na 
skle, hrozí jeho zmatnění a zbarvení. 

Ochrana životního prostředí: Prázdný a suchý kovový 

obal předejte na řízenou skládku. ZBYTKY PŘÍPRAVKU A 
OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU! 
Doporučený kód odpadu: N-20 01 15. 

 
 

První pomoc: V případě příznaků nebo při pochybnostech 

vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevpravovat nic do 
úst. Postiženému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a 
klid. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k zástavě, 
proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do 
stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte 
potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou 
a mýdlem, případně použijte vhodný prostředek na mytí 
pokožky. NEPOUŽÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při požití 
nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

dráždivý 

Dráždí oči a kůži. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Při  zasažení  očí 
okamžitě  důkladně vypláchněte  vodou a vyhledejte 
lékařskou pomoc. Tento materiál a jeho obal musí být 

zneškodněny bezpečným způsobem. Při požití 

okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento 
obal nebo označení.  

Obsahuje: Hydroxid draselný 

ADR: UN 1719 

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a 

nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní 

podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní 

podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu. 


