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              Pesnica, 15.02.2022 
 
 
TEHNIČNI LIST 
 
RECA arecal Öko Clean Oberflächenreiniger  
 
Številka artikla: 0895 005 005 
 
Vsebina: 5 L 
 
Opis izdelka: 
 
Učinkovito čistilo za lesene, plastične in kamnite površine. Brez napora in hitro odstrani 
sivino na nelakiranem lesu in globoko umazanijo na kamnitih in plastičnih površinah tudi v 
različnih notranjih prostorih (npr. kopalnice in sanitarni prostori). 
 
Področja uporabe:  
 
Za poživitev vseh površin iz lesa, plastike in kamna. Za učinkovito čiščenje teras in fasad, 
vrtnega pohištva, ploščic, lesenih ograj, kamnitih portalov, emajliranih površin, plastičnih 
oblog itd. 
 
Lastnosti: 
 
• Za osvežitev omenjenih površin 
• Izjemno učinkovit izdelek na naravni osnovi 
• Deluje proti plesni 
• Biorazgradljiv 
• Hitra in enostavna uporaba 
• V okolju prijazni polietilenski embalaži 
 
Uporaba:  
 
RECA arecal Öko Clean Oberflächenreiniger Čistilo za površine RECA arecal Öko Clean 
nanesite na površino, ki jo želite obdelati, neposredno ali uporabite črpalko z razpršilnikom. 
Pustite delovati 10 minut. Površino skrtačite z  veliko vode in s krtačo (2695 162 202, Öko 
Clean Oberflächen Reibbürste Krtača za drgnjenje površin Öko Clean). Glede na stanje 
površine lahko postopek ponavljate tako pogosto, kot želite, da dosežete želeni učinek. Pri 
visokih temperaturah ali na neposredni sončni svetlobi površino, ki jo želite očistiti, pred 
uporabo navlažite z vodo, da preprečite prezgodnje sušenje. Odvečno čistilo in uporabljene 
delovne pripomočke preprosto sperite z vodo. 
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Tehnični podatki:  
 
Poraba ca. 100 ml/m

2
 

Gostota ca. 1,0 g/cm
3
 

pH-vrednost ca. 1 

Rok uporabe min. 18 mesecev 

 

Informacije o varnosti: 
 
V skladu z zakonskimi zahtevami si oglejte aktualni varnostni list na www.reca.co.at. 
 
Pravno obvestilo: 
 
Namen tega obvestila so nasveti, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah in so v skladu z 
našim trenutnim znanjem. Glede na številne možne načine uporabe in pogoje skladiščenja in 
obdelave, ki so izven našega vpliva, v vsakem posameznem primeru odgovornosti za 
delovanje sredstva ne moremo prevzeti. To velja tudi v primeru naših neobvezujočih 
tehničnih in komercialnih storitev za stranke. Vedno priporočamo izvesti lastne preizkuse. Za 
stalno kakovost naših izdelkov dajemo garancijo. Pridržujemo si pravico do tehničnih 
sprememb in nadaljnjega razvoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


