
WOOD CLEANER

• Ainutlaatuiset puhdistusominaisuudet - perustuu 
piiteknologiaan

• Poistaa tehokkaasti jopa öljyjäämät ja kasvuston

• Pitää pinnan puhtaana uudelta kasvustolta

• Valmistelee pinnan Nitor Wood Protection -käsittelylle

• Ympäristömerkitty - ei vahingoita vesieliöitä tai kasveja

• Kaikille puulaaduille ulkona

colornova.fi

Tehokas puupintojen puhdistusaine. Poistaa öljyä, 
likaa ja kasvustoa sekä suojaa uudelta kasvustolta.
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Tuotenumero: 
288154 (1L)
288127 (4L)



Käyttöohje
1. Kastele puupinta vedellä ennen puhdistamisen aloittamista.
2. Harjaa irtolika pois kovalla harjalla. Huuhtele pinta ja anna sen 

kuivua hieman.
3. Levitä Nitor Wood Cleaneria maalaustyynyllä, telalla tai sivelti-

mellä. Suosittelemme maalaustyynyä, jonka avulla levittäminen 
sujuu nopeasti ja tasaisesti. Anna vaikuttaa 10-15 minuutin ajan. 
Kostuta pinta vedellä, jos se kuivuu tämän ajan kuluessa.

4. Kastele pinta ja harjaa lika pois kovalla harjalla tai painepesurilla, 
joka on varustettu terassinpesusuulakkeella. Huuhtele pinta 
puhtaaksi ja anna kuivua ennen Nitor Wood Protection -käsitte-

lyä.

* Riittoisuus
Vähemmän likaantuneille puupinnoille Nitor Wood Cleaneria 
voidaan levittää puoliksi vedellä ohennettuna. Silloin 1 litra riittää 
noin 10m2 kokoisella puupinnalle. Erittäin likaantuneille, kasvuston 
peittämille, öljytyille ja vanhoille käsittelemättömille pinnoille 1 
litra Nitor Wood Cleaneria riittää noin 5m2 alalle puun laadusta ja 
iästä riippuen. Jos puupinnassa on runsaasti ylimääräistä öljyä, voit 
tarvittaessa puhdistaa sen kaksi kertaa laimentamattomalla Nitor 

Wood Cleanerilla. 

Huomioita ja rajoituksia
Nitor Wood Cleaner voi syövyttää lasia, joten lasipinnat on suojatta-
va. Pese mahdolliset roiskeet heti pois puhtaalla vedellä.

Ei saa säilyttää alle +5 °C lämpötilassa.

Valkoista saostumaa saattaa esiintyä käsittelyn jälkeen, mutta jäljet 
häviävät ajan myötä. 

Tyhjä pakkaus kierrätetään muovipakkauksena.

Riittoisuus: 5-8 m2/litra*

Käsittelylämpötila: 

Alkaen +10 °C

Pakkauskoot: 1L ja 4L

Nitor Wood Care -järjestelmän vaiheessa 1 puupinta puhdistetaan 
ja esikyllästetään Bra Miljöval -ympäristömerkityllä Nitor Wood 
Cleanerilla. Puunsyyt aukeavat, jolloin käsittelyn vaihe 2 eli Nitor 
Wood Protection tunkeutuu syvemmälle puun sisään ja käsittelyn 
teho vahvistuu.

Nitor Wood Cleanerin piiteknologia antaa tuotteelle ainutlaatuiset 
puhdistusominaisuudet. Se liuottaa tehokkaasti öljyjäämät, poistaa 
levät, sienet ja homeen sekä pitää puupinnan puhtaana uudesta 
kasvustosta. 

Wood Cleaner -tuotteen 

lisäksi tarvitset:

Nitor Wood Protection -puun-
suoja-aine (Wood Care -järjes-
telmän vaihe 2)

Vettä ja kova harja / painepe-
suri terassinpesusuulakkeella

Maalaustyyny

TAI

Sivellin / tela

Maahantuoja ja markkinoija Colornova Oy

info@colornova.fi / 010 321 0540

colornova.fi 

WOOD CLEANER

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot 
perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä 
käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden 
asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat 
vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemuk-
set, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän 
tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. 
Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 02/2019.
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Ei sisällä myrkkyjä, biosideja 

eikä orgaanisia aineita.

Sisältää: 

Natriumsilikaatti


