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WoodwashTM מחדש במהירות משטחי עץ דהויים ומאפירים

המוצבים בחוץ.
WoodwashTM מסיר  סיבי עץ מאפירים, צביעה כושלת, פגמים 

בצבע, כתמי שמש, כתמי מים, טחב ועובש. 
השתמש ב-WoodwashTM להחזרת העץ לצבעו המקורי

ולהכנת המשטח לציפוי מחדש.

מאפיינים
1. נוסחה מבוססת מים

2. מסיר סיבי עץ מאפירים, צביעה כושלת, כתמי מים, טחב ועובש
3. בטוח לשימוש עם עץ מעובד וצבעי עץ

4. מחדש את העץ על ידי הסרת סיבים פגומים

יתרונות
1. לא מכיל כלור

2. ניתן לניקוי במים
3. מתכלה

4. קל לשימוש
5. פועל מיידית

6. יחס ערבוב )עד( 1:3

שימושים נפוצים
המוצר WoodwashTM של Biowash הוא מוצר המסיר ביעילות עץ דהוי 

ומאפיר, טחב, עובש, כתמי שמש וכתמי מים. 
וניתן  סמוכה,  בצמחייה  פוגעת  ואינה  מים  מבוססת  הנוסחה 

לנקותה במהירות ובקלות. 

ניתן לשימוש על:

 משטחי עץ )דקים(
 גדרות עץ

 מסילות עץ
 חיפויי עץ

 בתי עץ
 כל משטח עץ דהוי

תכונות

מראה

משקל סגולי

212OF-32OCנקודת רתיחה

32OF-0OC

13.0>

0g/L

N/A

24 חודשים

בין 20 ל-50 מ”ר

נקודת קפיאה

PH

  VOC תכולת

צמיגות

חיי מדף

כיסוי )תיאורטי(

נוזל כחלחל שקוף

1.01

N/Aנקודת התלקחות

הטכנולוגיה
חברת נפייר )Napier( עוסקת בפיתוח חלופות, ידידותיות לסביבה 
הרעילים  אף  ולעתים  הקשים  לכימיקלים  לעובד,  ובטוחות 
המשמשים את תעשיית הציפויים. נפייר מחזיקה בפטנטים רבים 

עבור המוצרים החדשניים אותם פיתחה.
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1. דלל את ה-WoodwashTM ביחס של ליטר חומר ל-3 ליטר מים. 
ניתן להשתמש ללא דילול לצביעה כושלת או עץ מאפיר מאוד.

2. רסס באמצעות מרסס גינה משולב משאבה או בעזרת מברשת 
 WoodwashTM-ה את  לרסס  יש  אנכיים  משטחים  על  רולר.  או 

מלמטה כלפי מעלה.

או  קשיחה  במברשת  השתמש  הצורך,  בעת  קלות  נער   .3
בכיוון  עבוד  הנותרים.  המשקעים  להסרת  רצפה  במטאטא 

המרקם כדי למנוע ככל הניתן ”שערות” על גבי משטח העץ. 

4. שטוף במים את העץ בכיוון המרקם באמצעות צינור גינה או 
שוטף בלחץ של psi 1200-500. שים לב כי עץ ישן יותר או דהוי 
חידושו.  לאחר  סיבי  או  קשיח  להיות  להמשיך  עשוי  במיוחד 

ייתכן ויש צורך בשיוף נוסף להשגת המראה הנדרש.

שים לב: המוצר WoodwashTM פועל במגע ראשון. שטוף את העץ 
.WoodwashTM-היטב במים לאחר ריסוסו ב

הוראות שימוש

הכנות
וודא שכל משטחי הפרוייקט יבשים יחסית. יש לצפות רק במידה 
וטמפרטורת העץ גבוהה מ-10oc. הגן על משטחים סמוכים מפני 
עלולים  עץ  וצבעי  צבע  חשופה,  מתכת   .WoodwashTM עם  מגע 
להפגע. הרטב מראש צמחייה סמוכה לפני ריסוס. חשיפה לתרכיז 
עלולה לצרוב את העלים אולם שטיפת המשקעים הנותרים אינה 

מזיקה לצמחים או לשורשים.

כיסוי
20-50 מ”ר לליטר בהתאם למשטח ושיעור הדילול במים.

עזרה ראשונה
במקרה של מגע בעור או בעיניים יש לשטוף במים במשך 30 דקות. 

במקרה של בליעה יש לשתות מיץ פירות ולפנות לרופא.

סילוק לאשפה
יש להשליך לאשפה את שאריות המוצר בהתאם לתקנות הסביבתיות 

הרלוונטיות.

המלצות לקבלן
המוצר  WoodwashTM מיועד למשטחי עץ דהויים הממוקמים בחוץ. 
ניתן  דילול.  ללא  יש להשתמש במוצר  דהויים במיוחד  למשטחים 
להשתמש בדילול מסויים עבור עץ מאפיר מעט. לניקוי עץ צבוע או 

 .SIMPLE WASHTM  מוכתם יש להשתמש במוצר
או   Stripex® במוצרים להשתמש  יש  עץ  צבע  או  כתמים  להסרת 
סיביים  להראות  עשויים  במיוחד  דהויים  עץ  משטחי   Stripex-L®

 .WoodwashTM-לאחר שטיפת ה
סיבים  של  בהסרתם  מסייעת  המרקם  בכיוון  מיידית  הברשה 
חופשיים. עץ עשיר בטאנין עלול להתכהות במהלך החידוש. תופעה 
זמנית. השימוש ב- WoodwashTM לחידוש עץ לפני צביעתו  זו היא 
מסייע לחדירה שווה. התוצאה היא גימור עמיד יותר, אחיד, ובעל 

מראה טבעי.

אחריות
אחריות היצרן והמשווק בכפוף לכל כתב אחריות מפורש, מוגבל אך 
ורק להחלפתו של כל מוצר המוכח כפגום. תביעות יש להגישה תוך 
שנה אחת מיום הקניה תוך הצגת הוכחת קניה. היצרן והמשווק 
ישיר,  נזק  או  עבודה  עלות  לפציעה,  אחריות  בכל  נושאים  אינם 

אקראי או עקיף כלשהו.

אמצעי זהירות
המנע מבליעה וממגע בעור או בעיניים. לבש ציוד מגן אישי. 

משטחי הפרוייקט חלקלקים במיוחד. 

איזור בדיקה
בדוק תמיד  את החומר באזור נסתר לפני השימוש. 

בדיקה זו תאפשר לבדוק את יחס הדילול המתאים ואת התאמת 
המוצר למשטח.
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