OLI - NATURA Pflegewachs
OLI-NATURA wosk pielęgnacyjny jest uniwersalnym płynnym
woskiem do podstawowej pielęgnacji i odświeżania powierzchni
drewnianych,
parkietów,
korkowych,
olejowanych,
woskowanych i lakierowanych oraz podłoży odpornych na
rozpuszczalniki jak linoleum wewnątrz pomieszczeń. Zawiera
pielęgnujące woski, tworzy ochronną łatwą w pielęgnacji
powłokę i pozostawia powierzchnię o miłym blasku zależnym od
intensywności polerowania.
Właściwości
-nie przyciąga kurzu
- odporny na zmywanie
- aktywna dyfuzja
- łatwy w stosowaniu
- szybkoschnący
- antystatyczny
- Giscode Ö60

Wskazówki stosowania/ Aplikacja:
1.

2.

Przed
użyciem
dobrze
wstrząsnąć
i
równomiernie nanieść cienką warstwą za
pomocą bawełnianej szmatki, płaskiego mopa
lub rozpylacza na czystą i suchą powierzchnię.
Następnie
należy
niezwłocznie
małe
powierzchnie wypolerować ręcznie za pomocą
bawełnianej szmatki, a przy większych
powierzchniach maszynowo białym padem.

Uwagi:
Jeśli środek zgęstniał pod wpływem zimna, można go
przywrócić do stanu płynności przez lekkie ogrzanie w
kąpieli wodnej lub na kaloryferze.

Zakres stosowania
Do pielęgnacji wszystkich olejowanych, woskowanych i
lakierowanych powierzchni: drewnianych, parkietów, korkowych
i innych podłoży odpornych na rozpuszczalniki jak linoleum i
terrakota wewnątrz pomieszczeń.
Oznaczenie handlowe
OLI – NATURA Pflegewachs
Wielkość opakowania

710 030 00
5/ 1 ltr

Baza surowcowa
Woski roślinne, bezaromatyczne węglowodory.
Magazynowanie
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy przy
temperaturze magazynowania i transportu nie wyższej niż + 30
°C
Oznakowanie
Oznakowanie i dane bezpieczeństwa znajdziecie Państwo w
naszych kartach danych bezpieczeństwa na stronie
www.oli-lacke.de

Nasze pisemne i ustne zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które przekazujemy użytkownikowi w celach promocyjnych powstały na podstawie naszych doświadczeń według najlepszej wiedzy,
zgodnie z dotychczasowym naukowym i praktycznym stanem wiedzy. Nie są jednak one wiążące i nie zwalniają kupującego do sprawdzenia naszych produktów na własną odpowiedzialność pod
względem przydatności do zastosowania w konkretnym przypadku i w danych warunkach.
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