OLI-AQUA POLISHsport Sportbodenpflege 15.96
Opis produktu
Wysokojakoœciowy produkt do pielêgnacji pod³óg sportowych,
który jest stosowany jako gruntowna pielêgnacja w stanie
nierozcieñczonym i do bie¿¹cej pielêgnacji po rozcieñczeniu z
wod¹. Sprawdzona przydatnoœæ w obiektach sportowo gimnastycznych; spe³nia wymagane wartoœci wspó³czynnika
tarcia zgodnie z norma DIN 18032, czêœæ 2.
W³aœciwoœci
- zapewnia optymaln¹ ochronê
- tworzy samonab³yszczaj¹c¹, wodoodporn¹, antypoœlizgow¹ i
trwa³¹ pow³okê
- skutecznie usuwa œlady po obuwiu
- sprawdzone wartoœci antypoœlizgowe weg³ug normy DIN
18032 czêœæ 2
- Giscode GE 10
Zakres stosowania
Czyszczenie i pielêgnacja wszystkich wodoodpornych pod³óg
sportowych.

Zalecenia / Uwagi:
Podstawowa pielgnacja:
OLI AQUA POLISHsport 15.96 nierozcieñczony nanieœæ za
pomoc¹ szerokiego mopa niezostawiaj¹cego strzêpków cienk¹
równomiern¹ warstw¹ na dok³adnie czyst¹ pod³ogê. Po czasie
schniêcia ok 20 – 30 minut naniesienie powtórzyæ. Zu¿ycie 20 – 25
g/m² na jedn¹ warstwê.
Pielgnacja my¹jca:
OLI AQUA POLISHsport 15.96 rozcieñczyæ (1-1,5 litra na 10 litrów
wody) i tym roztworem zmywaæ pod³ogê na wilgotno.

Postêpowanie
1

Pielêgnacja podstawowa

Oznaczenie handlowe
OLI AQUA POLISHsport Sportbodenpflege 15.96 420 913 04
Wielkoœæ opakowañ
5/ 1 litr

Nierozcieñczony równomiernie nanieœæ cienk¹
warstwê ok. 15-30 ml/m²

Sk³adowanie
W oryginalnie zamkni ê tych opakowaniach 12 miesi ê cy.
Temperatura przy przechowywaniu i transporcie nie powinna
przekraczaæ +30ºC i byæ ni¿sza ni¿ +5ºC.

Schniêcie ok. 20-30 minut
Równomiernie nanieœæ warstwê ok. 15-30 ml

Oznakowanie
Oznakowanie i wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa znajd¹
Pañstwo w kartach danych bezpieczeñstwa na stronie www.olipol.com.pl.

Schniêcie ok. 20-30 minut
Bia³ym padem powierzchniê spolerowaæ
2

Pielêgnacja myj¹ca
Rozcieñczyæ z wod¹ w stosunku 1:10
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

