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Instrukcja techniczna 
Stan: 06/2021 

 
 
 

 
Koralan® 
Holzentgrauer 
(preparat do czyszczenia 
zszarzałego drewna) 

 

 
 
 

1. Opis produktu 
 

Rodzaj produktu Głęboko wnikający koncentrat czyszczący do odświeżania i gruntownego 

czyszczenia zszarzałego, zniszczonego działaniem warunków 

atmosferycznych drewna użytkowanego na zewnątrz. Przeznaczony także 

do usuwania przebarwień spowodowanych reakcjami związków żelaza z 

garbnikami. 

Sposób działania Skutecznie czyści i odszarza dzięki zawartości kwasu oksalowego. 

Właściwości • łatwy w użyciu 

• delikatny zapach 

• rozcieńczalny z wodą 

• usuwa z drewna także plamy po żelazie 
 

Obszar stosowania Do wszystkich rodzajów drewna używanego na zewnątrz, np. starych desek 

tarasowych i zszarzałych mebli ogrodowych. Doskonały do gruntownego 

czyszczenia drewna zniszczonego działaniem warunków atmosferycznych, 

które później pokrywane jest np. olejem do drewna Koralan® Holzöl lub 

Koralan® Holzöl Spezial. 

Kolor bezbarwny 

Pojemność 
opakowań 

1 l | 2,5 l 
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2. Dane techniczne 
 

Gęstość 20 °C ok. 1,02 g/cm³ 

Czas schnięcia Po zastosowaniu preparatu Koralan® Holzentgrauer i spłukaniu powierzchni 

wodą w warunkach umiarkowanych (23 °C, 50% względnej wilgotności 

powietrza wg DIN 50014) pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na co 

najmniej 12 godzin. Kolejne produkty powierzchniowe należy nakładać nie 

wcześniej niż następnego dnia. W niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych (wysoka wilgotność powietrza, niskie temperatury, 

ograniczona wymiana powietrza) czas schnięcia może się wyraźnie 

wydłużyć. 

 

3. Sposób użytkowania 
 

Przygotowanie Przed nałożeniem preparatu oczyścić drewno z zabrudzeń. Powierzchnię 

zwilżyć/spryskać wodą. Rośliny osłonić przed spryskaniem. 

Materiały wrażliwe na działanie kwasów chronić przed kontaktem z 

preparatem Koralan® Holzentgrauer lub odsunąć od stanowiska pracy. 

Dawka ok. 50 –150 ml/m² w zależności od rozcieńczenia lub stopnia zabrudzenia. 

Na bardzo chłonnych powierzchniach należy uwzględnić zwiększone zużycie. 

Sposób nanoszenia Nakładać szczotką ryżową lub inną ostrą szczotką. 

Sposób użycia Preparat Koralan® Holzentgrauer nałożyć na zwilżone drewno bez 

rozcieńczania lub rozcieńczony wodą w proporcji maks. 1:3 i rozprowadzić 

szczotką ryżową lub inną ostrą szczotką wzdłuż rysunku drewna. Pozostawić 

na ok. 10 minut. 

Nie dopuścić do przyschnięcia! 

Następnie oczyścić przy pomocy szczotki ryżowej, innej ostrej szczotki lub 

pada do czyszczenia oraz dużej ilości wody, a w razie potrzeby ponownie 

spłukać! Zabieg powtarzać dopóki drewno nie odzyska jasnego, naturalnego 

koloru. Nosić rękawice i okulary ochronne! 

 

Optymalna temperatura podczas pracy +15 °C do +30 °C (dotyczy 

podłoża, produktu Koralan® Holzentgrauer i temperatury otoczenia). 

Minimalna temperatura schnięcia +5 °C. 

Zalecenia Zalecamy zasadniczo przetestowanie produktu na mniej widocznym 

fragmencie powierzchni. Po czyszczeniu drewno należy na nowo pomalować. 

Aby uzyskać estetyczną powierzchnię zabezpieczoną przed działaniem 

warunków atmosferycznych, zalecamy nałożenie na wyschnięte 

powierzchnie np. oleju do drewna Koralan® Holzöl (drewno twarde) lub 

Koralan® Holzöl Spezial (drewno iglaste). Elementy ocynkowane należy 

zasłonić.  

Czyszczenie 
narzędzi 

Natychmiast po użyciu przy pomocy wody i mydła.  
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4. Wskazówki specjalne 
 

Oznakowania 
zgodnie z 
rozporządzeniem 
(WE) nr 1272/2008 
(CLP) 

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo 

 

Niebezpieczne składniki do oznakowania: dihydrat kwasu oksalowego 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

 

Zwroty wskazujące środki ostrożności:  

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza 

należy pokazać pojemnik lub etykietę. 

P102 Chronić przed dziećmi. 

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.. 

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 

oczu/ochronę twarzy. 

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM 

ZATRUĆ/lekarzem. 

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie 

płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal 

płukać. 
 

Instrukcje 
użytkowania i 
ostrzeżenia 

Stosować tylko zgodnie z instrukcją. 

Użycie niezgodne z przeznaczeniem może być szkodliwe dla zdrowia i 

środowiska. 

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. 

Podczas stosowania produktu nie jeść, nie pić i nie palić. 

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszą dla zwierząt. 

Nie stosować w temperaturze poniżej +5 °C lub powyżej +30 °C 

(dotyczy podłoża, preparatu Koralan® Holzentgrauer oraz temperatury 

otoczenia). 

Składowanie i 
ochrona środowiska 

Przechowywać tylko w oryginalnych opakowaniach! 

Po użyciu opakowanie szczelnie zamknąć. 

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5 °C lub powyżej +30 °C. 

Utylizacja Pozostałości po czyszczeniu oraz nieopróżnione opakowania usuwać 

zgodnie z przepisami (składowisko odpadów niebezpiecznych). 

Opróżnione całkowicie (do czysta) opakowania wrzucać do odpowiednich 

pojemników na odpady. 

Kod produktu GS50 

Kod odpadów 20 01 30 -   detergenty nie zawierające substancji niebezpiecznych. 
 

Zawartość VOC/LZO Nie podlega Dyrektywie VOC. 

 
 
 

 

Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie najnowszej wiedzy technicznej i zawierają 

ogólne wskazówki. Niniejsza instrukcja opisuje nasze produkty i informuje o ich zastosowaniu i 

sposobie użytkowania. 

 

Ponieważ na zastosowanie i sposób użytkowania nie mamy wpływu, nasza odpowiedzialność 

ogranicza się jedynie do stałej jakości naszych produktów zgodnie z Ogólnymi Warunkami 

Sprzedaży i Dostawy. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym. 

 

 


