
Wischpflege für lackierte BödenWischpflege für lackierte Böden
Prostriedok na údržbu lakovaných podláh a schodov

DostupnosťDostupnosť
Počet kusov na palete 288

BalenieBalenie 4 x 4 x 1 l1 l

Druh balenia fľaša

Kód obalu 01

Číslo výrobkuČíslo výrobku

2410 ◼

SpotrebaSpotreba 200 ml na 10 l vody

Oblasti použitiaOblasti použitia Drevo v interiéri■
Drevené podlahy a schody■
Korkové podlahy■
Podlahy z PVC & linoleá■
Laminátové podlahy■
Podlahy z prírodného & umelého kameňa■
Športové podlahy■

Vlastnosti výrobkuVlastnosti výrobku Odpudzuje prach a špinu a vytvára tak povrch s jednoduchou údržbou■
Ochraňuje povrchy pred predčasným opotrebovaním■
Protišmykový povrch■
Iba jeden výrobok na prvú a nasledujúcu údržbu■

Informácie o výrobkuInformácie o výrobku

Uvedené hodnoty sú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Spojivo Akrylátová disperzia

Hustota (20 °C) Cca 1,0 g/cm³

Prietokový pohárik DIN 4
mm

Cca 11-14

Zápach Mierny

CertifikátyCertifikáty Datenblatt über InhaltsstoffeDatenblatt über Inhaltsstoffe

Systémové výrobkySystémové výrobky Treppen- & Parkettlack Treppen- & Parkettlack (2390)(2390)

Technický listTechnický list
Číslo výrobku 2410
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2377 2377 (2377)(2377)

2374 2374 (2374)(2374)

2372 2372 (2372)(2372)

Prípravné prácePrípravné práce Požiadavky na podkladPožiadavky na podklad
Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

■

SpracovanieSpracovanie Pred použitím potraste.
Podlahu utrite do vlhka.
Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Upozornenie priUpozornenie pri
spracovaníspracovaní

Čerstvo nalakované podlahy ošetrujte najskôr po 7 dňoch.
Drevenú podlahu nikdy neprelejte, môžu vzniknúť škody napučaním dreva.
Vlhké handry nenechávajte nikdy ležať na drevenom povrchu, zabránite tak vzniku fľakov.

RiedenieRiedenie
Koncentrát zrieďte vodou

■

Pracovné náradie,Pracovné náradie,
čisteniečistenie

Handra na umývanie podlahy

SkladovanieSkladovanie Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom,
trvanlivosť min. 24 mesiacov.

BezpečnosťBezpečnosť Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a
ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste.

GISCODE GE10

Likvidácia Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s
miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami. Iba obaly bez zbytkov
odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte
do kanalizácie.

Vyhlásenie podľa VdL-RL
01

Zloženie: polyakrylátové disperze, vosková emulia, voda, glykoly, MIT
(metylisothiazolinon), BIT (benzisothiazolinon), CMIT/MIT
(chlormetylisothiazolinon/metylisothiazolinon) (3:1).

Predpis (EG) Nr. 648/2004
o čistiacich
prostriedkoch

Konzervačné látky BIT/MIT

Technický listTechnický list
Číslo výrobku 2410
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Upozorňujeme na to, že hore uvedené údaje/dáta
boli stanovené v praxi, resp. v laboratóriu určené v
laboratóriu ako orientačné hodnoty, a preto sú v
zásade nezáväzné.

Tieto údaje predstavujú iba všeobecné pokyny a
popisujú naše výrobky a informujú o ich použití a
spracovaní. Pritom je nutné vziať do úvahy

, že na základe rozdielnosti a mnohostrannosti
daných pracovných podmienok, použitých materiálov
a stavieb nie je možné prirodzene zaznamenať všetky
individuálne prípady. Preto v prípade pochybností
doporučujeme urobiť skúšku alebo sa nás opýtať.
Pokiaľ sme sa písomne nezaručili za špecifickú
vhodnosť
alebo vlastnosti produktov k zmluvne určenému
účelu,

je technické poradenstvo v oblasti použitia alebo
inštruktáž, aj keď ju poskytujeme podľa najlepšieho
svedomia, každopádne nezáväzná. Inak platia naše
Všeobecné predajné a dodacie podmienky.

Aktualizované vydanie tohoto Technického listu
nahradzuje posledné vydanie Technického listu.

Technický listTechnický list
Číslo výrobku 2410
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