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Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2393

Treppen- & Parkettpflege
Samopołyskowy, wodny preparat do pielęgnacji
podłóg, na zamknięte powierzchnie.
Obszary stosowania
Do podłóg drewnianych do pierwszego i do kolejnych zabiegów
pielęgnacyjnych, do polakierowanych wykładzin z korka o otwartych porach, do wykładzin podłogowych z PCV i linoleum, do gotowych parkietów, podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego.
Nadaje się do wykładzin sportowych.
Właściwości produktu
Treppen-& Parkettlpflege jest samopołyskowym środkiem do pielęgnacji podłóg, dostosowanym do
szczególnych wymogów powierzchni drewnianych pokrytych
lakierem kryjącym. Chroni powierzchnię przed przedwczesnym zużyciem, zapobiega poślizgom, nie
przyjmuje pyłu i brudu.
Treppen-& Parkettlpflege ma
współczynnik tarcia 0,4 – 0,6 i
dlatego nadaje się do pielęgnacji
zamkniętych podłóg drewnianych
w halach gimnastycznych.
Sposób stosowania
Treppen-& Parkettpflege przed
użyciem dobrze wymieszać. Przed
pierwszym nałożeniem powierzchnię dobrze oczyścić miotłą, mopem
lub odkurzaczem.
Pierwsze nałożenie może nastąpić
po około tygodniu od nałożenia
lakieru. Treppen-& Parkettpflege

Dane techniczne produktu
Gęstość:
Lepkość:
Zapach:
Rodzaj opakowania:
Kolor:
nakładać cienką warstwą, w stanie
nie rozcieńczonym przy użyciu
miękkiej szmatki. Zużycie wynosi
2
ok. 30-40 ml/m .
Do następnych czyszczeń, przy
równoczesnej pielęgnacji, rozpuścić około 250 ml Treppen-& Parkettpflege ( duża szklanka) w 10 l
wody ( wiadro używane do sprzątania). Podłogę przecierać wykręconą, nie szorstką i nie poszarpaną ścierką tak,. aby powierzchnia
była lekko wilgotna. Treppen-&
Parkettpflege błyszczy po wyschnięciu, a powierzchnia nie wymaga froterowania.
Wskazówki
Świeżo pokrytą lakierem powierzchnię podłogi drewnianej
można wyczyścić Treppen-& Parkettlack po 7dniach, tak aby lakier
mógł dobrze stwardnieć.
Nigdy nie dopuścić do zalania
podłogi, może to spowodować
uszkodzenia wywołane pęcznieniem drewna.
Wilgotna ścierka lub namoczona
szmata nie powinna być nigdy
pozostawiona na powierzchni

2

ok. 1,0 g/cm w temp. 20°C
produkt rzadkopłynny
łagodny
1l pojemniki z tworzywa
bezbarwny
drewna, gdyż tylko w ten sposób
uniknie się powstawania plam.
Proces zamknięcia powierzchni
przez lakier musi być zakończony,
ponieważ w przeciwnym razie
wnikająca przez otwarte miejsca
woda może doprowadzić do zszarzenia drewna.
Zużycie
Przy pierwszym czyszczeniu jednym litrem Treppen-& Parkettpfle2
ge wyczyścić można 25-30 m
podłogi.
Na kolejne czyszczenia wystarczają 250 ml środka rozpuszczonego
w 10 l wody.
Składowanie
W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 12 miesięcy.
Bezpieczeństwo
Identyfikacja zagrożeń:
Szkodliwy dla organizmów wodnych. Może powodować długo
utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
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Wskazówki bezpiecznego stosowania:
Unikać zrzutów do środowiska.
W trakcie składowania i stosowania przestrzegać ogólnie przyjętych środków bezpieczeństwa.
Kod produktu: W 1.
Usuwanie
Resztki produktu należy usunąć
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu.
Ochrona środowiska
Nie zrzucać do wód powierzchniowych, ścieków i gruntu.
WGK 1.
Oznakowanie
GefStoffV:
-/GGVSE/ADR: -/-

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie
wynika żadna odpowiedzialność producenta.
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty.
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki
handlowe.
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie
tracą swoją ważność.
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