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P8001 
ODŠEĎOVAČ 

  čistič a rozjasňovač dřevěných povrchů 
 
 
 

Barevné odstíny: bezbarvá čirá kapalina. 
 

Použití:  
ODŠEĎOVAČ P8001 je vysoce účinný čistič a rozjasňovač dřevěných povrchů. Zbavuje 
dřevo šedi, způsobené povětrnostními vlivy a navrací mu původní přírodní barvu a krásu. Na 
rozdíl od jiných bělicích čističů na bázi chlóru nenarušuje dřevěná vlákna. Dále odstraňuje 
z povrchu špínu a vrací dřevu jasný a živý vzhled. Přípravek je vhodný na všechny druhy 
tuzemských i exotických dřevin, teras, dřevěného nábytku. ODŠEĎOVAČ je vhodný 
především pro terasy, zahradní nábytek, dřevěné palubky, fasády a jiné plochy, např. členité 
plochy v exteriéru, které znesnadňují nebo znemožňují klasické a náročnější broušení.  
Pro následné dlouhodobé zachování přírodní krásy takto očištěného dřeva je vhodné použití 
především přírodních olejů a lazur. 

 

Přednosti: 
- čistí zašednutí, oživuje a zesvětluje šedé dřevo 
- odstraňuje z povrchu nečistoty a špínu 
- obnovuje původní krásu dřeva 
- vysoce účinný, působí hloubkově 
- na všechny druhy tuzemských i exotických dřevin 
- nenarušuje dřevěná vlákna (bez chlóru) 
- ideální např. na plochy, které znesnadňují nebo znemožňují klasické broušení 
- na zahradní nábytek, terasy, fasády 

 

Příprava povrchu: 
Z dřevěného podkladu musí být nejprve odstraněny všechny zbytky starých nátěrů, které 
uzavírají povrch dřeva (barvy, laky, lazury, apod.), a to buď mechanicky (broušením), nebo 
chemicky (pomocí odstraňovače barev). Prach a hrubé nečistoty odstraňte z povrchu 
smetákem, kartáčem nebo vhodným hadrem. 
 

Aplikace ODŠEĎOVAČE: 
Obsah nádoby důkladně promíchejte a neaplikujte pod přímým slunečním světlem a na zmrzlé 
plochy. Nanášejte rovnoměrně, na vlhký podklad (doporučujeme nejdříve dřevěný povrch 
lehce namočit - polít vodou), štětcem, kartáčem, hadrem nebo rozprašovačem. Voda je 
nosičem účinných látek a lépe umožní proniknout ODŠEĎOVAČI hluboko do podkladu. 
Nechte působit 15-30 minut.  
 

Očištění povrchu: 
Po působení ODŠEĎOVAČE (15-30 minut) je potřeba povrch dobře očistit (omýt) a následně 
opláchnout čistou vodou.  
Optimálním řešením je použití vysokotlakého čističe (VAP), který současně povrch důkladně 
očistí i opláchne. Věnujte pozornost nastavení nižšího tlaku a čištění provádějte z doporučené 
vzdálenosti 25-40 cm, jinak hrozí zbytečné poškození dřeva (zejména měkkého).  
V domácích podmínkách je vhodné (nutné) použít k dobrému očištění kartáč. Samotné 
kartáčování nevyžaduje nijak velkou sílu a často postačí jen několik tahů ve směru po 
vláknech dřeva. Po tomto kartáčování musí nutně následovat opláchnutí čistou vodou - zde se 
využívá proud vody ze zahradní hadice. 
Důkladné opláchnutí čistou vodou je velmi důležité, zabrání případnému kontaminování a 
znehodnocení následně nanášených ochranných nátěrů (lazur a olejů). Při silném zašednutí 
(zůstanou neodšeděná místa) nechte ODŠEĎOVAČ působit déle, případně celý postup 
zopakujte.  
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Ochrana a údržba již očištěného dřeva: 
Po aplikaci ODŠEĎOVAČE a důkladném očištění a opláchnutí čistou vodou nechte plochy 
dobře oschnout (optimálně 2 dny). Hrubší povrch je vhodné přebrousit (podle potřeby - brusný 
papír P80-120). Pro dlouhodobou ochranu (vůči biologickému napadení) je vhodné dřevo 
nejdříve ošetřit vhodným biocidním napouštědlem - např. výrobky řady LIGNOSTOP. 
Konečné ošetření a ochranu povrchu dřeva proveďte za použití olejových lazur (PROFI 
OLEJOVÁ LAZURA O1020, LUSONOL S1023) nebo oleje jako je TERASOIL O1014. Je 
vhodné provést zkušební nátěr za reálných podmínek. 
 

Ředidlo a ředění: ODŠEĎOVAČ je dodáván v aplikační konzistenci - neředí se, k čištění nářadí 
slouží čistá voda. 

Teoretická vydatnost: cca 5 - 15 m2/l, záleží na savosti a hlavně míře zašednutí povrchu dřeva.  
 

Skladovatelnost: Při teplotách 5-35 °C po dobu záruční doby uvedené na obale čističe. Při dopravě a 
skladování chraňte před mrazem. 

 

Prevence: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. 
 

Zneškodňování: Odstraňte obsah/obal předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místě 
určeném obcí. 

 

Klasifikace výrobku:  není 
 
 Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu tohoto výrobku. 
 
„Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového 
systému, tj. vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou 
kvalitu povrchové úpravy. 
Reklamaci barevných odstínů uznáváme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru dle závazného 
technologického postupu na malé ploše, který byl postoupen k reklamaci. Na případné reklamace uplatňované po 
spotřebování výrobku nebude brán zřetel. Výrobce COLORLAK, a.s. si vyhrazuje právo na změnu údajů 
v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.“ 
 
„Technická doporučení v tomto katalogovém listě uvedená jsou vydávána na základě našich zkušeností a nejlepších 
vědomostí o současném stavu ve vědě a praxi, nejsou závazná a nezakládají žádné vedlejší povinnosti mimo kupní 
smlouvy.“ 
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