OLI-AQUA CARE Parkettwischpflege 15.94
Opis produktu
Preparat myj ¹ co-piel ê gnacyjny bezrozpuszczanikowy do
bie¿¹cego czyszczenia wszystkich wodoodpornych pod³óg
drewnianych i parkietów, doskonale usuwaj¹cy zabrudzenia i
t³uszcz. Nie pozostawia smug ani nawarstwieñ wosku.
W³aœciwoœci
- bie¿¹ce czyszczenie lakierowanych pod³óg drewnianych i
parkietów
- skutecznie usuwa brud i t³uszcz
- ³agodny zapach
- zgodny z OLI-AQUA POLISH Parkettgrundpflege 15.95
- Giscode GU 40
Zakres stosowania
Czyszczenie i pielêgnacja wszystkich wodoodpornych pod³óg
drewnianych i parkietów
Oznaczenie handlowe
OLI AQUA Polish Parkettwischpflege 15.94
Wielkoœæ opakowañ

Zalecenia / Uwagi:
! OLI-AQUA CARE 15.94 rozcieñczyæ w proporcji 1:200 ( 50 ml
na 10 l wody).
! zu¿ycie: 0,1 litra na 100 m².
! du¿e powierzchnie mo¿na czyœciæ metod¹ natryskow¹ z
u¿yciem maszyny polerskiej produktem rozcieñczonym w
proporcji 1 : 200 do 1 : 400
! t³uste plamy, brudne œlady i inne trudne do usuniêcia
zabrudzenia nale¿y usuwaæ nieroñzcieczonym OLI-AQUA
CARE 15.94 i padem nie powoduj¹cym zarysowañ.
! nastêpnie brud i resztê œrodka czyszcz¹cego zebraæ
wyciœniêt¹ szmatk¹ .
! drewnianych pod³óg i parkietów nie nale¿y nigdy na d³u¿szy
czas pozostawiaæ wilgotnych lub nawet mokrych, mo¿e to
prowadziæ do zmiany kszta³tu pod³ogi z powodu wnikaj¹cej na
³¹czeniach wody (pêcznienie).
! dlatego zawsze nale¿y zmywac wilgotn¹ (tzn. wyciœniêt¹
szmatk¹) i nie pozostawiaæ na pod³odze skupisk wody.
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Postêpowanie
Sk³adowanie
W oryginalnie zamkni ê tych opakowaniach 12 miesi êcy.
Temperatura przy przechowywaniu i transporcie nie powinna
przekraczaæ +30ºC i byæ ni¿sza ni¿ +5ºC.
Oznakowanie
Oznakowanie i wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa znajd¹
Pañstwo w kartach danych bezpieczeñstwa na stronie www.olipol.com.pl.
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Pielêgnacja myj¹ca
Rozcieñczyæ z wod¹ w stosunku 1:200
(50ml na 10 ltr wody)
Umyæ wilgotnym mopem
Pozostawiæ do wyschniêcia

Nasze zalecenia techniczne s³owne i na piœmie nale¿y traktowaæ jako niezobowi¹zuj¹ce. Opieraj¹ siê one na naszych doœwiadczeniach i obecnym praktycznym stanie wiedzy. Nie zwalniaj¹
one jednak u¿ytkownika od tego, aby sprawdziæ nasze produkty na przydatnoœæ dla przewidywanego zastosowania na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Wszystkie wczeœniejsze wydania
niniejszym trac¹ sw¹ wa¿noœæ. Stan informacij: Listopad 2008.
Dystrybutor produktów Firmy Oli-Lacke GmbH v Polsce: OLI-POL Spó³ka z o.o., ul. Wroc³awska 144, PL- 63-800 Gostyñ · tel. +48 65 572 32 94 · fax +48 65 572 32 · www.oli-pol.com.pl

