Technický list
Technika pro podlaháře

Lesk na parkety LP 35
(Parkett Polish LP 35)
 ochrana i údržba
 pro silně zatěžované podlahy
 velmi vydatný

Popis výrobku

Technické údaje

Bezbarvý, vosky a rozpouštědla obsahující ošetřující
přípravek na lakované a olejem impregnované
parkety. Dodatečně ochraňuje silně namáhané
podlahy, prodlužuje výrazně životnost laků.
Má mírný protiskluzový účinek.

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

1 l na 30 – 50 m

Leštění po:

cca 5 – 10 min.

Teplota zpracování:

nad +5°C

Použití
V interiéru k pravidelné údržbě lakovaných, ale
zejména impregnovaných a olejovaných dřevěných
podlah, parket, prkenných podlah i dřevěné dlažby.

Zkoušeno podle
Balení a skladování
Balení:
1 l plechový kanystr

300 kanystrů / 300 l na paletě

Skladování:
V suchu a chladu na dřevěných roštech
v neporušeném originálním balení po dobu
cca 24 měsíců.
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Zpracování
Doporučené nářadí:
Houba, mop.

Podklad:
Musí být zbavený prachu, nečistot a volných částic.

Vhodné použití:
Na všechny povrchově upravené dřevěné podlahy.

Zpracování:
Na očištěnou podlahu nanášejte mopem z
vytíracího setu nebo houbou v tenké rovnoměrné
vrstvě. Po cca 5 – 10 minutách přeleštěte měkkým
bavlněným hadrem.
Četnost použití Murexin Lesku na parkety LP 35
v průběhu roku ze jen těžce stanovit, je velmi
závislá na zatížení povrchu podlahy.
Při častějším používání ochranný film příliš zesílí a
mohou se pak vytvářet na povrchu podlahy tzv.
„cesty“.V tomto případě proveďte generelní očistu
podlahy Murexin Čističem základním AP 10.

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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