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 Kiehl-Legnodur-brillant 

Ultra trwała 1-komponentowa powłoka, 
samonabłyszczająca się 
Właściwości 
Dyspersja PU wolna od zmiękczaczy i soli metalicznych, która wysycha podobnie jak lakier. 
Dzięki dużej zawartości substancji stałych tworzy wytrzymały i łatwy w utrzymaniu czystości  
film ochronny. Pielęgnacja późniejsza powłoki następuje po uprzednim czyszczeniu na sucho. 
Usunięcie filmu w procesie gruntownego mycia na mokro nie jest możliwe.         
 

Skład 
Dyspersje polimerowe, woski polietylenowe, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, 
konserwanty (Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone) 
pH (koncentratu): ok. 8        
 

Obszar zastosowania 
Do podłóg z naturalnego drewna, które były wcześniej zabezpieczone lub pielęgnowane  
olejem do drewna (np. Kiehl-Eco-Refresher). Ponadto do elastycznych wykładzin  
podłogowych nadających się do pokrycia powłoką. Nie nadaje się do powierzchni,  
które były pielęgnowane woskiem na bazie rozpuszczalników.      
 

Sposób użycia 
Przed pierwszym zastosowaniem produktu należy przeprowadzić test na wytrzymałość 
materiału w niewidocznym miejscu. Powłoka osiąga doskonałą przyczepność oraz  
optykę tylko na powierzchniach czystych, wolnych od środków antyadhezyjnych  
i fachowo przygotowanych. 
     
Przygotowanie powierzchni: 
Przed położeniem powłoki powierzchnie drewniane (olejowane,                                            
lakierowane, z powłoką) należy wyczyścić maszynowo na sucho                                                   
(padem Kiehl-Legno-Pad), a powstały pył usunąć.  
 

Nowe elastyczne pokrycia podłogowe nadające się do pokrycia  
powłoką należy umyć intensywnie produktem Torvan-Konzentrat  
(100 ml na 8 L wody). Elastyczne pokrycia podłogowe, które były  
wcześniej pokryte powłoką należy umyć gruntownie np. produktem  
Veroclean (3L na 8L wody). Elastyczne pokrycia podłogowe, na których położono  
wcześniej Kiehl-Legnodur, należy wyczyścić na sucho padem Kiehl-Legno-Pad.       
 

Nakładanie powłok: 
Nierozcieńczony produkt ok. 300 ml wylać na podłogę i natychmiast roprowadzić w  
sposób ciągły zachodzącymi na siebie torami (mokry tor w mokry) na ok. 10 m²  
powierzchni. W zależności od właściwości powierzchni należy nałożyć 1-2 warstwy  
co ok. 90 min. Tylko wyschnięty film tworzy warstwę pielęgnacyjną odporną na ścieranie.  
Środek czyszczący dla narzędzi pracy: woda.  
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub 
nieprofesjonalnego zastosowania produktu.       
 

Zużycie na m² 
Nakładanie powłok: 30 ml na warstwę 

 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie nadaje się do 
spryskiwania. Podczas szlifowania używać filtru przeciwpyłowego P2. Podczas 
pracy z farbą należy unikać jedzenia, picia i palenia. W przypadku kontaktu z 
oczami lub skórą natychmiast przepłukać obficie wodą.  Podczas obróbki i 
wysychania zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. Narzędzia umyć 
natychmiast po zakończeniu pracy wodą z mydłem. Nie odprowadzać do 
kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby.  Tylko dokładnie opróżnione kanistry 
oddać do recyclingu. Płynne resztki materiału przekazać do punktu odbioru 
starych lakierów.  Zawiera: 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-
on. Informacje dla alergików pod nr tel. ++49/(0) 81 34 / 93 05-0.  

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

Opakowanie 
2 x 5 L kanistrów w kartonie Art.-Nr. j 22 07 05 Chronić przed mrozem! 
 

Mycie i 
pielęgnacja 
parkietu/ 
drewna/  

 

 
 
 

16
.0

5.
20

18
 

18
.0

4.
20

18
 

 

w
w

w
.k

ie
hl

-g
ro

up
.c

om
 


