Kiehl-Legnodur-brillant
Powłoka do podłóg drewnianych
samonabłyszczająca się
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Właściwości
Produkt przeznaczony specjalnie do olejowanych i zabezpieczonych podłóg z
naturalnego drewna. O dużej zawartości substancji stałych, wysycha podobnie
jak powierzchnie lakierowane, tworzy samonabłyszczający się, przezroczysty film.
Bardzo odporny na ścieranie, odpiera brud, antypoślizgowy.

Skład
Dyspersje tworzywa sztucznego wolne od soli metalicznych (nie zawierają TBEP),
woski polietylenowe, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki.
pH (koncentratu): ok. 8

Obszar zastosowania
Produkt ochronny do podłóg z naturalnego drewna, które były wcześniej pielęgnowane
wolnym od wosku olejem do drewna lub Kiehl-Holzöl, Kiehl-Pflegeöl, Kiehl-Refresher
takich np. jak: parkiet, podłoga z bali, kostki, parkiet przemysłowy, schody, płyty OSB,
drewno klejone itp. Nadaje się także do zniszczonych podłóg drewnianych, których
zabezpieczenie lub impregnacja są zużyte ale nie całkowicie. Nie nadaje się do
powierzchni drewnianych, które były pielęgnowane woskiem na bazie rozpuszczalników.

Sposób użycia

Zużycie na m²
Nakładanie powłok: 30 ml na warstwę

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie
2/5 L kanistrów w kartonie

Art.-Nr. j 22 07 05

Chronić przed mrozem!

Mycie i
pielęgnacja
parkietu/
drewna/

www.kiehl-zegarski.pl

Nakładanie powłok:
Przed rozpoczęciem prac należy mocno wstrząsnąć produktem. Ok. 300 ml nie
rozcieńczonego środka wylać na podłogę i natychmiast rozprowadzić go cienką
warstwą na powierzchni ok. 10 m² równomiernie zachodzącymi na siebie torami za
pomocą baranka lub mopa. Pracować ruchem ciągłym (od mokrego toru do mokrego
toru). Wymagane są w zależności od właściwości powierzchni 1-2 warstwy co ok.
90 min. Tylko suchy film tworzy warstwę pielęgnacyjną odporną na ścieranie.
Środek czyszczący dla narzędzi pracy: woda.
Wskazówka: Film można usunąć tylko podczas czyszczenia na sucho a nie podczas
mycia gruntownego.
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Powłoka osiąga doskonałą przyczepność oraz optykę tylko na powierzchniach
czystych, wolnych od tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu.
Nowo wyprodukowane powierzchnie drewniane (olejowane na miejscu) należy czyścić
w okresie utwardzania podanym przez producenta a jest to zazwyczaj 8-14 dni tylko na
sucho (np. zamieść). Przed zastosowaniem produktu Kiehl-Legnodur-brillant powierzchnie
drewniane należy wyczyścić maszynowo na sucho (maszyną jednotarczową, aparatem
ssącym, odkurzaczem, padem Kiehl-Legno-Pad). Maszynę należy prowadzić torem
spiralnym aż do równomiernego wyczyszczenia powierzchni, usunięcia z porów
powierzchniowo zalegającego brudu i uzyskania jednolitej optyki. Nie zebrany
odkurzaczem mikropył należy usunąć wilgotną ściereczką.

