Karta Produktu
Impregnat do podłóg lakierowanych
Służy do pielęgnacji i konserwacji podłóg drewnianych wykończonych lakierami,
lakierami UV i powłoką Fusion Hybrid.
Podnosi odporność podłogi na działanie wody poprzez zabezpieczenie krawędzi
i ograniczanie wnikania wody i brudu w fugi między pojedynczymi elementami
posadzkowymi. Szczególnie polecany do pierwszej konserwacji gotowych
parkietów zaraz po ułożeniu przez instalatora. Środek chroni podłogę przed
nadmiernym zużyciem i przedłuża okres użytkowania. Po zastosowaniu odświeża
powierzchnię podłogi.
Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć! Przed zastosowaniem impregnatu podłogę
starannie odkurzyć i wyczyścić koncentratem do czyszczenia podłóg
lakierowanych z serii Jawor-Parkiet. Na odpowiednio przygotowaną powierzchnię
podłogi nanieść równomiernie impregnat za pomocą płaskiego mopa z mikroﬁbry.
Pozostawienie zacieków i nierozprowadzonego impregnatu na powierzchni
podłogi może spowodować powstanie smug. Przy nanoszeniu nie odrywać
narzędzia od podłogi. Pielęgnację wykonywać na całej powierzchni. Po całkowitym
wyschnięciu podłogę można użytkować. Unikać otwartego ognia!
Produkt gotowy do użycia – nie rozcieńczać!
Zużycie w zależności od rodzaju podłogi: około 30-40 ml / m2.
1 litr wystarcza na około 25-30 m2 podłogi.
Warunki klimatyczne optymalne dla podłogi drewnianej: temperatura powietrza
+18°C - +24°C (max. temperatura podłogi +27°C), wilgotność względna powietrza 45-60%.
Suche powietrze może ograniczyć uszczelnienie fug przez impregnat.
Ważne wskazówki: Przed użyciem zapoznać się z instrukcją techniczną i kartą
charakterystyki.
Skład: Rozpuszczalna w wodzie mieszanina tensydów, substancji pomocniczych, dyspersje
polimerowe, anionowe środki powierzchniowoczynne poniżej 5%, środki konserwujące.
Uwaga: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik
lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia
do środowiska.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ
lub lekarzem. Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z regulacjami krajowymi.
Magazynowanie: Przechowywać pod zamknięciem w temperaturze +5°C - +25°C
w suchych pomieszczeniach.
Termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji podanej na etykiecie / opakowaniu.
Numery UN/ADR: nie mają zastosowania.

Wyprodukowano dla:
Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet
ul. Grunwaldzka 87, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
przez:
Bautec Polska Sp. z o.o., ul. Turniejowa 8, 53-014 Wrocław
Wyprodukowano w Niemczech

Producent Podłóg Drewnianych JAWOR-PARKIET
ul. Grunwaldzka 87, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel.: 56 474 80 85, fax: 56 472 44 85
NIP: 877-116-43-76, REGON: 870462741

Dział Handlu: tel.: 733 003 003, tel.: 733 003 004, tel.: 500 211 417
dzial.handlu@jawor-parkiet.pl
Sekretariat: tel. / fax: 56 474 80 85
sekretariat@jawor-parkiet.pl

