
 
 
 
 
 
 

MAXIMUS Grigioff Basic 
Odszarzacz do drewna na zewnątrz 

 
1. Zastosowanie: Wodny środek do czyszczenia i usuwania szarej patyny na drewnie do stosowania na 

zewnątrz. Przywraca naturalny kolor drewna. Charakteryzuje się dużą siłą czyszczącą, jest 
łagodny dla drewna, na bazie wody. Nieszkodliwy dla roślin. 

 
2. Sposób użycia:  Przygotowanie drewna - stare warstwy olejów dokładnie usunąć. Przed użyciem dobrze 

wstrząsnąć! Produkt nakładać na wcześniej zmoczone drewno, w zależności od stopnia 
poszarzenia drewna, jako nierozcieńczony lub rozcieńczony maksymalnie 1:3 z wodą. 
Wetrzeć twardą szczotką w drewno zgodnie z kierunkiem włókien. Po 15 minutach 
wnikania środka wyczyścić rozpuszczony odszarzacz twardą szczotką i wodą, aż do 
osiągnięcia żądanego koloru drewna. Nie pozwolić na wyschnięcie odszarzacza! W 
przypadku większych powierzchni należy pracować etapami i w razie potrzeby powtórzyć 
proces. Na koniec zmyć dobrze czystą wodą!  

 Aby zachować naturalny kolor drewna i je chronić, po każdym użyciu odszarzacza i po 
dokładnym wyschnięciu drewna należy je zaolejować przy pomocy Maximus DeckingOil 
lub Maximus Sundeck. 

 Zużycie ok. 50-100 ml/m2 w zależności od stopnia zszarzenia drewna, czyszczenie narzędzi 
wodą bezpośrednio po użyciu. Narzędzia do pracy: twarda szczotka, wałek, pędzel. 
Temperatura pracy powinna wynosić 15-25°C. Idealna praca przy średniej wilgotności 
powietrza 50-70%. 

 
3. Przechowywanie: Min. 24 miesiące w oryginalnym opakowaniu, produkt wrażliwy na mróz. 
 
4. Opakowanie: 1 i 2,5 L 
 
5. Ważne Podane informacje odnoszą się do ok. 20oC i 65% relatywnej wilgotności powietrza. Jeżeli 
wskazówki:  odszarzacz drewna nie zostanie w całości usunięty, może dojść do uszkodzenia filmu 

olejowego, a przez to do zmniejszenia działania ochronnego. 
 
6. Bezpieczeństwo pracy: wskazówki bezpieczeństwa: S:2-24/25-26-36/37/39-46 
 Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nosić odpowiednią odzież 

ochronną/ odpowiednie rękawice ochronne/ okulary i ochronę twarzy. W PRZYPADKU 
KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Przemyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku połknięcia 
natychmiast zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Metale (np. 
okucia) i rośliny chronić przed bezpośrednim kontaktem (np. okrywać rośliny użytkowe i 
ozdobne folią malarską). 

 
 
 
 
Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można 
z nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną. 
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