
Wischpflege für lackierte BödenWischpflege für lackierte Böden
Prostředek na údržbu lakovaných dřevěných povrchů

DostupnostDostupnost
Počet kusů na paletě 288

BaleníBalení 4 x 4 x 1 l1 l

Typ balení lahev

Kód obalu 01

Číslo výrobkuČíslo výrobku

2410 ◼

SpotřebaSpotřeba 200 ml na 10 l vody na mytí

Oblasti použitíOblasti použití Dřevo v interiéru■
Dřevěné podlahy a schody■
Korkové podlahy■
Podlahy z PVC & linolea■
Laminátové podlahy■
Podlahy z přírodního & umělého kamene■
Sportovní podlahy■

Vlastnosti výrobkuVlastnosti výrobku Odpuzuje nečistoty a prach a vytváří tak povrch se snadnou údržbou■
Ochraňuje povrchy před předčasným opotřebením■
Protiskluzový povrch■
Pouze jeden výrobek pro první i následnou údržbu■

Údaje o výrobkuÚdaje o výrobku

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Pojivo Akrylátová disperze

Hustota (20 °C) cca 1,0 g/cm³

Průtokový pohárek DIN 4
mm

cca 11-14

Zápach Mírný

CertifikátyCertifikáty Datenblatt über InhaltsstoffeDatenblatt über Inhaltsstoffe

Systémové produktySystémové produkty Treppen- & Parkettlack Treppen- & Parkettlack (2390)(2390)

Technický listTechnický list
Číslo výrobku 2410
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Aqua PL-413-Parkettlack Aqua PL-413-Parkettlack (2374)(2374)

Aqua TL-412-Treppenlack Aqua TL-412-Treppenlack (2372)(2372)

Přípravné prácePřípravné práce Požadavky na podkladPožadavky na podklad
Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.

■

ZpracováníZpracování Před použitím protřepejte.
Povrch setřete do vlhka.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění přiUpozornění při
zpracovánízpracování

Čerstvě nalakované dřevěné podlahy ošetřujte nejdříve po 7 dnech.
Dřevěnou podlahu nikdy nepřelejte, mohou vzniknout škody nabobtnáním dřeva.
Nikdy nenechávejte ležet vhké hadříky na dřevěném povrchu, zabráníte tak vzniku fleků.

ŘeděníŘedění
Koncentrát zřeďte vodou

■

Nářadí / čištěníNářadí / čištění Hadr na mytí podlahy

Skladování / trvanlivostSkladování / trvanlivost Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem,
trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údajeBezpečnostní údaje Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a
ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci
odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními
předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat
společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Předpis (EG) Nr. 648/2004
o čisticích prostředcích

Konzervační látky BIT/MIT

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data
byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako
orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.
Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny
a popisují naše produkty a informují o jejich použití
a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na
základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných
pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb
nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální
případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést
zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou
vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně
určenému účelu, je technické poradenství v oblasti
použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle
nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak
platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje
poslední vydání Technického listu.

Technický listTechnický list
Číslo výrobku 2410
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