
Kiehl-Parketto-care
Samonabłyszczająca się dyspersja pielęgnacyjna do podłóg drewnianych

Nie zawiera soli metalicznych
Doskonałe właściwości tworzenia filmu pielęgnacyjnego
Możliwość stosowania w stanie rozcieńczonym lub nierozcieńczonym
Certyfikat wg DIN 18032
Parametr antypoślizgowości od 0,4 do 0,6 µ
Bezproblemowe usuwanie śladów po chodzeniu poprzez polerowanie
(ok. 1000 obr./min)
Optymalna podatność na polerowanie
Nie zawiera TBEP

Obszar zastosowania
Możliwość stosowania na zabezpieczonych powierzchniach z naturalnego drewna. W przypadku parkietów gotowych
przed użyciem przeprowadzić test przyczepności.

Sposób użycia
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie produktu.
Powłoka osiąga doskonałą przyczepność i wygląd tylko na powierzchniach czystych, wolnych od środków
antyadhezyjnych i prawidłowo przygotowanych. Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister
natychmiast zamknąć. Unikać przeciągów podczas używania i schnięcia produktu. Zbyt mokre mycie lub stojąca woda
może spowodować uszkodzenie powierzchni drewna.

Przygotowanie powierzchni:
Nowe, profesjonalnie zabezpieczone powierzchnie drewniane wyczyścić z kurzu na wilgotno za pomocą ścierek.
Uporczywe zabrudzenia usunąć na wilgotno za pomocą Kiehl-Parketto-clean- Konzentrat. Zabrudzone powierzchnie
parkietu przed nałożeniem powłoki wyczyścić na sucho (pad Kiehl Legno). Powstały pył usunąć.
Nakładanie powłok:
W zależności od chłonności powierzchni 1‒2 warstwa w odstępie ok. 90 minuty.
Po przygotowaniu powierzchni nierozcieńczony produkt nanieść cienko np. za pomocą płaskiego mopa lub baranka.
Zużycie: 25,0‒30,0 ml/m² na warstwę.
Mycie metodą spray (punktowa renowacja uszkodzonego filmu pielęgnacyjnego):
Produkt rozcieńczyć z zimną wodą w proporcji 1:1.
Używać za pomocą butelki z rozpylaczem i polerki (około 1000 obr./min). Zużycie: 1,5 ml/m².
Okresowa pielęgnacja:
250 ml na 8 L zimnej wody.
Zanurzyć tkaninę mopa w roztworze roboczym, dobrze wycisnąć i umyć powierzchnię. Zużycie: 1,0 ml/m².
Polerowanie:
Poprzez sporadyczne polerowanie (około 1000 obr./min) komponenty pielęgnacyjne są zagęszczane, ślady chodzenia
usuwane, a odporność powłoki zwiększa się.

Wskazówki
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu! Dodatkowe informacje (w tym
karta danych) znajdują się na stronie www.kiehl-group.com. Chronić przed mrozem.
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Art.-Nr. Opakowanie jednostkowe Liczba opakowań jednostkowych na palecie
j221001 6/1 L PCR-butelki (karton) 84
j221005 2/5 L PCR-kanistry (karton) 56



Kiehl-Parketto-care
Samonabłyszczająca się dyspersja pielęgnacyjna do podłóg drewnianych

Skład produktu (wg 648/2004/WE)
Niejonowy środek powierzchniowo czynny < 5%, dyspersja syntetyczna wolna od soli metalicznych, woski polietylenowe, dodatki, aromaty, środki
konserwujące (Sodium Pyrithione, Benzisothiazolinone).
wartość pH (koncentratu) : ok. 7,5
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