
Cosmoklar HF

Sada pro údržbu a čištění oken, dveří a okenic z lakovaného a 
lazurovaného dřeva

Výrobce: Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG
Hansastrasse 2
D-35708 Haiger
+49 (0)2773/815-0
www.weiss-chemie.de

Dodavatel: TOR Cheb, spol. s r.o.
Františkovy Lázně, Žirovice 101
35002 Cheb
+420 354 420 011
www.tor.cz

Čištění povrchů

COSMOKLAR HF- R je intenzivní tenzidový čisticí prostředek pro lakované a lazurované dřevěné 
povrchy oken, dveří a okenic.

Čisticí přípravek před použitím protřepat a pomocí textilie navlhčené tímto přípravkem nanášet na 
čištěný předmět ve směru vláken dřeva. Následně povrch lehce utřít do sucha. Čisticí prostředek není 
zdraví škodlivý. COSMOKLAR HF- R  je vybaven antibakteriálními a fungicidními prvky.

Regenerace povrchů

COSMOKLAR HF- L  je emulze na údržbu akrylových laků (vodou ředitelných/bez rozpouštědel) 
určená pro všechny lakované a lazurované dřevěné povrchy oken, dveří a okenic. Tato emulze na 
údržbu akrylových laků má příjemnou vlastní vůni, lze ji snadno zpracovat pomocí speciální houbičky 
a je rychleschnoucí. Ve vytvrzeném stavu je film této emulze transparentní a barevně stabilní při UV 
záření.

Emulzi na údržbu akrylových laků před použitím je nutno dobře protřepat a pomalu nalít na okraj 
speciální houbičky a houbičku nechat nasáknout. Následně pomocí houbičky dřevěný povrch 
navlhčíme/ naneseme na povrch vrstvu. Houbičku vypereme ve vodě. Po 30 minutách schnutí je 
povrch suchý pro dotyk ruky. Okna a dveře nechat cca 1 hodinu otevřená. Toto ošetření povrchu 
opakovat cca 2x za rok.
COSMOKLAR HF- L účinně redukuje předčasné zvětrávání povrchů a tím redukuje nákladné nátěry.
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Údržba těsnění

COSMOKLAR Dichtungspflege-Stift [COSMOKLAR tyčinka pro údržbu těsnění] je již po dlouhé roky 
osvědčeným přípravkem ve výrobě oken a dveří. Tyčinka pro údržbu slouží k údržbě a zachování 
funkčnosti těsnění. Pravidelným používáním pomáhá uchovat pružnost těsnění a zamezuje v létě 
přilepení těsnění na profil a v zimě jeho přimrzání. Gumová těsnění doporučujeme ošetřovat 
přípravkem COSMOKLAR Dichtungspflege-Stift 2x ročně.

Údržba kování

Doporučujeme provádět údržbu kování,označených v náčrtku, pomocí tohoto přípravku COSMOKLAR 
Beschlag-Öl [COSMOKLAR olej na údržbu kování] 2x ročně.
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