Technický list
Technika pro podlaháře

Aqua Péče
o parkety AP 20
(Aqua Parkett Vollpflege AP 20)





na vodní bázi
pro parkety i dlažby
s protiskluzovým účinkem
ekologický přípravek

Popis výrobku

Technické údaje

Univerzálně použitelný ekologický přípravek na vodní
bázi obsahující kombinaci kvalitních polymerů
s podílem vosků. Schne bez nutnosti leštění, na
povrchu vytváří odolný, nečistoty odpuzující
protiskluzový film.

Platí pro teplotu 20°C a rel. vlhkost vzduchu 65 %.
Spotřeba při prvotním ošetření:

1 l na 30 – 50 m

Spotřeba při běžné údržbě:

200 – 250 ml

2

na 10 l mycí vody

Použití
V interiéru k prvotnímu ošetření i následné údržbě
parket a dřevěných podlah, ale také ostatních
nenasákavých podlahových krytin včetně leštěných
kamenných a keramických dlažeb a obkladů.

Zkoušeno podle

Balení a skladování
Balení:
1 l plastový kanystr
5 l plastový kanystr

280 kanystrů / 280 l na paletě
96 kanystrů / 480 l na paletě

Skladování:
V suchu a chladu na dřevěných roštech
v neporušeném originálním balení po dobu
cca 12 měsíců.
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Zpracování
Doporučené nářadí:
Houba, mop, běžné mycí nástroje.

Podklad:
Musí být zbaven prachu, mastnot, vosků, všech
ostatních nečistot a volných částic.

Vhodné použití:
Na všechny lakované dřevěné podlahy a ostatní
nenasákavé vodoodpudivé podlahové krytiny.

Zpracování:
Na očištěnou podlahu nanášejte mopem z
vytíracího setu nebo houbou v tenké rovnoměrné
vrstvě.
Při prvotním ošetření čerstvě lakovaných dřevěných
podlah (po cca 2 – 3 dnech, před umístěním
zařizovacích předmětů, nábytku apod.) a nebo
Murexin Čističem základním AP 10 generelně
očištěných ploch materiál nanášejte dvakrát,
přičemž pro první vrstvu použijte přípravek
neředěný, pro druhou vrstvu přidejte přípravek do
vody (cca 0,2 – 0,25 l na 10 l mycí vody).
Při běžné údržbě přidávejte do mycí vody
(dávkování viz výše), podlahu přetírejte jen málo
vlhkým hadrem.
zatížení podlahy
normální (byt)
silné (kancelář)
velmi silné (haly)

čištění + péče
1x za rok
1 – 2x za rok
2 – 4x za rok

běžná údržba
po 8 – 14 dnech
2x týdně
denně

Čištění + péče = Čistič základní AP 10 + Aqua Péče o parkety AP 20
Běžná údržba = Aqua Péče o parkety AP 20

Pro perfektní systém
Čistič základní AP 10

Ochrana při práci
Specifické informace o výrobku pokud jde o jeho složení, vlivech na životní prostředí, čištění a odpovídajících opatřeních při
jeho likvidaci naleznete v Bezpečnostním listu.
Důležité
Dodržujte normy, směrnice a technické listy týkající se podkladu. Nezpracovávejte při teplotách pod +5°C. Vysoká vzdušná
vlhkost a nižší teploty zpomalují tuhnutí a tvrdnutí, vyšší teploty tyto procesy urychlují. Nepřidávejte žádný jiný materiál.
Obsah tohoto listu vychází z našich nejlepších zkušeností a poznatků založených na dlouhodobém výzkumu a praxi. Kvalitu našich materiálů garantujeme našimi
Obchodními a dodacími podmínkami. List nemá právní závaznost a nezakládá ani smluvní právní vztahy, ani není součástí kupní smlouvy. Uvádíme jen omezené
informace, které však mohou pomoci vyloučit možná rizika chyb. Přirozeně nemůžeme bezezbytku zahrnout všechny speciální okolnosti současných i budoucích případů
použití výrobku. Údaje, u nichž předpokládáme v odborné veřejnosti všeobecnou znalost, neuvádíme. Uživatel se nemůže zříci zodpovědnosti za odborné zpracování
materiálu ani konzultací při nejasnostech, ani zkouškou na místě aplikace. Vydáním nového technického listu ztrácí tento výtisk svou platnost.
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