OLI-AQUA CLEAN Parkettgrundreiniger 15.97
Opis produktu
Preparat bezrozpuszczalnikowy do gruntownego czysczczenia
do ostatecznego czyszczenia i do bardzo mocno zabrudzonych
pod³óg drewnianych i parkietów, które nie daj¹ siê usun¹æ
zwyk³ymi œrodkami. Skutecznie usuwa stare warstwy œrodków
pielêgnacyjnych i polimerów.

Postêpowanie
1

Nierozcieñczony równomiernie nanieœæ cienka
warstwê ok. 15-30 ml

W³aœciwoœci
- intensywne ochronne czyszczenie lakierowanych i
olejowanych pod³óg drewnianych, korkowych i parkietów
- skutecznie usuwa zaschniête twarde zabrudzenia i
pozosta³oœci œrodków pielêgnacyjnych
- ³agodny zapach
- zgodny z seri¹ produktów do pielêgnacji parkietu OLI-AQUA
Polish (CARE, POLISH, POLISHsport)
- Giscode GG 20

Schniêcie ok.10 min
Bia³ym padem porozrywaæ resztki œrodków
pielêgnacyjnych
Resztki zebraæ odkurzaczem lub mopem

Zakres stosowania
Do wszystkich lakierowanych, olejowanych i woskowanych
parkietów i powierzchni korkowych.
Oznaczenie handlowe
OLI AQUA Clean Parkettgrundreiniger 15.97
Wielkoœæ opakowañ

Powierzchnie umyæ czyst¹ wod¹
2

919 902 18
5/ 1 litr

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.
Zalecenia / Uwagi:
! zgrubne zabrudzenia usun¹æ za pomoc¹ szczotki lub
odkurzacza.
! na lakierowane pod³ogi OLI-AQUA CLEAN 15.97 nanieœæ
szerokim mopem, unikaj¹c przy tym tworzenia skupisk
! warstwê œrodków pielêgnacyjnych po ok 10 minutach usun¹æ
bia³ym padem, przy wiêkszych powierzchniach u¿yæ maszyny
talerzowej.
! na olejowanych i woskowanych pod³ogach OLI-AQUA CLEAN
15.97 rozcieñczyæ wod¹ w proporcji 1:1 do 1:3 i stosowaæ
czyszczenie niezw ³ ocznie po naniesieniu preparatu.
Rozpuszczone zabrudzenia zebraæ cak³owicie z u¿yciem
odkurzacza wodnego, wyj¹tkowo mo¿na zastosowaæ suchy
dobrze ch³onny mop. Nastêpnie zmyæ na wilgotno czyst¹
wod¹.
! pod³ogê zawsze czyœciæ partiami. Czyszczenie w miarê
mo¿liwoœci przeprowadziæ w dwie osoby, gdy jedna osoba
rozpuszcza warstw ê œ rodków piel ê gnacyjnych druga
natychmiast usuwa powstaj¹ce rozpuszczone zabrudzenia.
! wra¿liwe powierzchnie (np. lakierowane meble, listwy, drzwi)
nie powinny mieæ kontaktu z rozpuszczonymi zabrudzeniami
! powierzchnie nale¿y najpierw sprawdziæ na wystêpowanie
pêkniêæ lakieru i otwartych fug.
! powierzchnie metalowe, ruchome fugi, profile ³¹czeniowe
nale¿y przed czyszczeniem okleiæ taœm¹ klej¹c¹.
! parkiet i powierzchnie korkowe mog¹ ch³on¹æ wode w
³¹ czeniach i fugach co mo ¿ e prowadzi æ do zmian
wymiarowych (szczególnie przy wyk³adzinach z buka).
! d³uszy kontakt produktu z wodorozcieñczalnym lakierem
mo¿e prowadziæ przejœciowo do wyst¹pienia mlecznych plam,
nalezy wtedy czas dzia³ania ograniczyæ do niezbêdnego
minimum nie pozostawiaæ pod³ogi d³uszy czas w staie
mokrym.

Pod³ogi lakierowane

Powierzchnie olejowane/ woskowane
Rozcieñczyæ z wod¹ w stosunku 1:3
Powierzchnie umyæ czyst¹ wod¹
Bia³ym padem porozrywaæ resztki œrodków
pielêgnacyjnych
Resztki zebraæ odkurzaczem lub mopem
Powierzchnie umyæ czyst¹ wod¹

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

