Karta Produktu
Koncentrat do czyszczenia podłóg olejowoskowanych
Opis produktu: Rozpuszczalny w wodzie koncentrat do regularnego
czyszczenia i pielęgnacji — opracowany specjalnie do podłóg drewnianych
olejowanych i olejowoskowanych. Zawiera mydła na bazie naturalnych olejów
roślinnych. Skutecznie czyści nie wysuszając drewna. Nie pozostawia po sobie
warstwy osadu ani smug. Czyści podłogę i równocześnie ją odswieża. Przy
regularnym stosowaniu powierzchnia staje się łatwa w pielęgnacji i zmniejsza się
ryzyko poślizgnięcia. Jest delikatny dla skóry, bezemisyjny, biodegradowalny,
wolny od barwników, substancji zapachowych i rozpuszczalników — w pełni
bezpieczny do użycia w domu.
Zalecane zastosowania: Szczególnie zalecany do czyszczenia i pielęgnacji
podłóg drewnianych olejowanych i woskowanych. Ponadto może być
stosowany do mebli, drzwi i paneli drewnianych.
Sposoby czyszczenia:
Ręcznie: Daje idealne efekty, gdy czyści się nim za pomocą mopa z nakładką z mikrofazy.
Aby usunąć zanieczyszczenia powstałe podczas zwykłego, domowego użytkowania
podłóg, należy dodać 1 nakrętkę koncentratu (15 ml) na 2 litry wody. Powierzchnię
przetrzeć wilgotnym (niemokrym!) mopem.
Maszynowo: Rozcieńczony roztwór rozprowadzić na podłodze używając rozpylacza. Przy
pomocy maszyny polerskiej i białego pada oderwać brud od podłoża. Następnie
natychmiast zetrzeć go lub zebrać przy pomocy maszyny z padem z mikrofazy.
Przed olejowaniem: Przed ponownym olejowaniem obciążonych i mocno
zanieczyszczonych powierzchni przetrzeć podłogę roztworem „Koncentrat do
Czyszczenia Podłóg Olejowoskowanych” (rozcieńczyć
z wodą w proporcji 1:1).
Agresywne czyszczenie mechaniczne (np. maszyna z czerwonym padem) może również
usunąć z drewna ochronną powłokę olejowosków. Po wyschnięciu na podłogę należy
nałożyć jedną, cienką warstwę Wosku Twardego Olejnego.
Przechowywanie: 5 lat i dłużej, jeżeli przechowywany jest w suchym miejscu, w szczelnie
zamkniętym pojemniku w temp. 5-35 °C. Także w trakcie transportu nie wystawiać na
działanie mrozu. Wskazówki bezpieczeństwa: Chronić przed dziećmi. W razie
konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
Dozowanie: Właściwe dozowanie zmniejsza koszty i ogranicza wpływ na środowisko. W
porównaniu do tradycyjnych (nieskoncentrowanych) produktów czyszczących potrzeba
jedynie niewielkiej ilości koncentratu. Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi!
Skład: Produkt na bazie naturalnych olejów roślinnych; mydła roślinne 5-15% (anionowe
tenzydy); < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne; komponenty pielęgnacyjne;
dodatki uszlachetniające.
Szczegółowa deklaracja składu dostępna na zadanie.
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