
Kiehl-Parketta
Płynny szlachetny wosk twardy

Wysokogatunkowy wosk na bazie rozpuszczalników
Zapobiega pęcznieniu podłóg wrażliwych na wodę
Zapobiega wsiąkaniu wody w obrobione powierzchnie
Łatwe użycie

Obszar zastosowania
Do pielęgnacji woskiem nie poddanych obróbce jak i woskowanych, olejowanych- woskowanych i zabezpieczonych-
woskowanych powierzchni z naturalnego drewna w obszarze wewnętrznym. Możliwość stosowania również na pokryciach
podłogowych Cotto.

Sposób użycia
Pielęgnacja woskowa:
W zależności od chłonności powierzchni 1‒3 warstwa w odstępie ok. 60 minuty.
Produkt stosować bez rozcieńczania. Nanieść produkt na oczyszczoną podłogę i natychmiast rozprowadzić go cienko za
pomocą mopa płaskiego lub baranka. Zużycie: 80,0‒150,0 ml/m² na warstwę.
Pielęgnacja późniejsza woskowa:
Produkt stosować bez rozcieńczania. Zużycie: 20,0‒40,0 ml/m² na warstwę.
Czyszczenie metodą spray na woskowanych powierzchniach:
Do produktu używać tylko maszyny zabezpieczonej przed wybuchem! Kiehl-Parketta rozcieńczyć z Kiehl-Wax-Ex
w proporcji 1:1 i wlać do butelki ze spryskiwaczem. Zanieczyszczone miejsca lub ślady po chodzeniu spryskać niewielką
ilością środka i od razu wypolerować na połysk. Odwrócić zabrudzony czerwony pad lub wymienić na czysty pad.
Polerowanie:
Woskowy film wysycha na matowo i należy go nabłyszczyć za pomocą polerki (150 – 1000 obr./min, szczotka polerska
lub pad polerski).

Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Produkt nie jest produktem
konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! Chronić przed mrozem. Nie usuwać do kanalizacji. Nie mieszalny z wodą! Nie palić!

Skład produktu
Twarde woski, środki nierozpuszczalne w wodzie, aromaty.

Oznakowanie
Oznakowanie (w koncentracie): GHS02, GHS07, GHS08, Niebezpieczeństwo. H226 Łatwopalna ciecz i pary. H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi
oddechowe może grozić śmiercią. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. P370+P378 W przypadku pożaru: użyć suchy środek gaśniczy do gaszenia. EUH066 Powtarzające się narażenie
może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera: C10-12 Alkane / Cycloalkane (INCI)
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Art.-Nr. Opakowanie jednostkowe Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j220170 2/5 L kanistry metalowe (karton) 60


