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WDL Cleaner  
WDL Cleaner rychlý a vysoce výkonný čistič, který účinně odstraňuje mechy, houby a 
ostatní organické znečištění. Slouží k sanaci zdiva, malířských nátěrů, dřeva, nábytku apod. 
v interiéru i exteriéru. 

Složení: 

 unikátní roztok tenzidu s obsahem speciálních aditiv a chlornanu sodného

Použití a výhody: 

 vysoká účinnost

 nemění povrch materiálu

 rychlé působení

 snadné použití

 vhodný pro všechny typy povrchů

Návod k použití: 
Plíseň se před aplikací přípravku nikdy neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů. WDL Cleaner se aplikuje se zásadně na suchý 
podklad. Napadená místa se nejdříve postříkají (natřou) neředěným přípravkem WDL Cleaner. Asi po 10-30 min. se zbytky plísně seškrábnou a pokud je vrstva 
příliš silná, postup se opakuje. Zbylé, zneškodněné, ale ulpělé části plísní, hub a řas se odplaví tlakovou vodou. Povrch je nutno před následným nátěrem 
nechat vysušit dle návodu pro příslušnou nátěrovou hmotu.  

Používá se v neředěném stavu. 

Na ochranu dřeva a maleb v interiéru je doporučená spotřeba od 100 – 150 ml/m² na 1 vrstvu. Na ochranu dřeva a fasád v exteriéru je doporučená spotřeba od 
150 – 200 ml/m² na 1 vrstvu.  

Orientační vydatnost při použití v exteriéru: 

 Silně znečištěný a porézní povrch  - 3 m²/l

 Středně znečištěný a porézní povrch - 4 m²/l

 Málo až středně znečištěný povrch - 5 m²/l

 Málo znečištěný povrch - 7 m²/l

Pracovní nástroje se čistí vodou. 

Balení, skladování a transport: 
Skladovat a přepravovat ve svislé poloze při teplotách + 5°C  ~ + 30°C. Transport ve vodorovné poloze. 

Certifikace a značky: 
Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. 

Technické údaje:

Barevný odstín bezbarvá kapalina 

Netěkavé látky max. 1 % hmotnosti 

Hustota min. 1,0 kg/l 

VOC (celkové množství 
organických těkavých látek) 

< 1,0 g/kg 

Bod vzplanutí nemá 
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Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance. 
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