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Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 2743

Aidol Pflegeset
do drzwi
Zestaw złożony z wodnego środka czyszczącego
na bazie alkoholu i balsamu pielęgnacyjnego

Obszary stosowania:
Do pokrywanych lazurami i lakierowanych drzwi zewnętrznych.

Dane techniczne produktu
Opakowanie:
Skład zestawu:

Właściwości produktu



Rozpuszcza tłuszcze nie naruszając przy tym powłoki lakieru
na drewnie.



Pomaga zachować wartość
cennych elementów drewnianych.



Wydłuża okresy między renowacyjami.



Zamyka mikrorysy w powłoce.

Aidol Reiniger (środek czyszczący)
i Aidol Pflegebalsam (balsam pielęgnacyjny) zapewniają łagodne
czyszczenie i skuteczną ochronę.
Szybko, łatwo i trwale. Aidol Pflegebalsam jest w stanie zabezpieczyć nawet nieznaczne uszkodzenia mechaniczne powierzchni,
takie jak rysy. Już dwukrotne
zastosowanie zestawu w ciągu roku pozwala znacząco wydłużyć
okresy między kolejnymi renowacjami.
Jednocześnie odświeżone
zostają kolor i połysk.
Sposób stosowania
Nasączyć pierwszą z dwóch
specjalnych ściereczek
środkiem czyszczącym Aidol
Reiniger i oczyścić za jej pomocą
wszystkie polakierowane po-

Środek czyszczący:
Gęstość:
Zapach:
Kolor:
wierzchnie drewniane; należy przy
tym unikać intensywnego tarcia
lakierowanych powierzchni! Następnie pozostawić na 30 minut do
wyschnięcia, po czym nanieść balsam pielęgnacyjny Aidol Pflegebalsam na drugą specjalną ściereczkę (nie nakładać bezpośrednio
na lakierowane drewno)
i równomiernie nanosić cienką
warstwą (!), sprawnymi ruchami
w jednym kierunku (od lewej do
prawej lub od góry do dołu) na
lakierowane drewno. Nie należy
rozcierać lub polerować! Następnie
pozostawić na ok. 1 godzinę do
wyschnięcia.
Wskazówki
Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub na
nagrzanych powierzchniach! Nie
nakładać w temperaturze poniżej
15°C! Stosować wyłącznie załączone ściereczki! Wszelkie elementy niedrewaniane, np. okucia,
szkło, klamki itd. nie powinny
wejść w kontakt ze środkiem

Pudełko zawierające:
250ml środka czyszczącego
250ml balsamu pielęgnacyjnego
2 specjalne ściereczki
ok. 1,01 g/cm³ w temp. +20°C
słaby, charakterystyczny
bezbarwny
pielęgnacyjnym. Gdyby do tego
jednak doszło, należy je natychmiast ostrożnie umyć wodą! Do
pielęgnacji okien zalecamy stosowania naszego zestawu pielęgnacyjnego Aidol Pflegeset für
Fenster.
Składowanie
W zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu – co
najmniej 2 lata. Chronić przed
mrozem.
Zużycie
Zestaw wystarczy na około 25 m².
Warunki bezpiecznego stosowania:
Podczas stosowania i przechowywania należy zachowywać normalne zasady bezpieczeństwa.
Usuwanie
Resztki produktu należy usunąć
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Puste opakowania przekazać do systemu recyklingu.
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Ochrona środowiska
Nie wprowadzać do kanalizacji i
nie zakopywać.
Klasa zagrożenia wody WGK 1
Oznakowanie
WGK:
ADR:

1
-/-

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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