
Grigioff usuwa szary nalot, ktbry 
powstaje na skutek dziatania 
zmiennych warunkow pogodowych: 
wody sniegu, temperatury 
i naslonecznienia. W znacznym 
stopniu pozwala odzyskac oryginainq 
kolorystyk? drewna - tarasdw, 
mebli ogrodowych, pergoli itp. 
Preparat nakladac p^dzlem lub 
spryskiwaczem, po 10 min. 
zmyc wodg, po wyschnigciu drewno 
zaolejowac Sundeck Wood Oil. 
Opakowanie 1151. 

1 

Najpopuiarniejszym systemem mocowania desek 
tarasowych sq niewidoczne taczniki metalowe. 

UNISIL 
OUTDOOR 

W przypadku potrzeby mozna legary przykleic do betonu lub pfytek 
ceramicznych, a do legarbw deski tarasowe. Unisil Outdoor jest 
odporny na warunki klimatyczne i temperatury od mrozow do upatow. 
Opakowanie 10 kg 

UWAGA! 
Ze wzgl̂ du na fakt, ze oleje produktami (atwopalnymi nalezy pamigtac 
0 zachowaniu podstawowych warunkow bezpieczeiistwa. Przede wszystkim 
dzieci nie mog^ miec kontaktu z produktami, a pady i szmaty koniecznie 
zmoczyc po pracy czy piel?gnacji, zeby unikn^c ryzyka samozaplonu. 
Wî cej informacji w aktualnych opisach technicznych produktbw. 

Dystrybutor: 

mLWA 
W MATERIALY PARKIECIARSKIE iV 

LIOS Sundeck Wood Oil 



SUNDECK 
WOOD OIL 

Olej do zabezpieczania drewna na zewngtrz. W szczegolnosci polecany 
do zabezpieczania zewngtrznych tarasbw (przy basenach, 
na werandach, sciezkach), altan, ptotow, okien i oscieznic. 
Sundeck zawiera naturalne 1 syntetyczne oleje oraz dodatki 
zmniejszajgce dziatanie promieniowania UV, przeciw starzeniu 
1 degradacji drewna, Zabezpiecza takze drewno przed szkodnikami. 

Olejowanie regeneracyjne, przetarcie nasgczong olejem szmaty, 
zaieca si? wykonac 2 razy w roku. 
Opakowania 1151. 

Olej nakladac p?dzlem. Pozostawl6 na 30 - 40 min. Po wchtoni?ciu 
przez drewno oleju, nadmiar usungc. Po 24- 48 godzinach przetrzefi 
szmatg nasgczong olejem. 

Sundeck Wood Oil Light podkresia naturalny kolor drewna. 
Sundeck Wood Oil jest olejem barwigcym z odcieniem 
brpowo-czerwonym. 
Sundeck Wood Oil No Slip - antyposllzgowy 
zaiecany na desk§ gtadkq, nieryflowan^. 

SUNDECK 
SOAP 

Mydto do piel?gnacji zaolejowanych tarasbw drewnianych. 
Do umycia stosowac w proporcji 1 : 5 cz^sci wody, a nastgpnie 
konserwowac mydtem nierozciericzonym co 2 - 4 tyg. 
Sundeck Soap nakladac szczotkg. 
Opakowanie 21. 

Piel̂ gnacja jest podstawowym czynnikiem zapewniajqcym 
dtugotrwaty, tadny wyglqd tarasowi. Jego stan nalezy oceniac 
i nie dopuszczac do przetarc i zszarzenia. 
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