OLI - NATURA Holzseife
OLI-NATURA mydło do drewna jest ochronnym koncentratem
czyszczącym na bazie mydła do regularnej bieżącej pielęgnacji
wszystkich
olejowanych
i
woskowanych
powierzchni
drewnianych i korkowych podłóg wewnątrz pomieszczeń. Mydło
pozwala intensywnie i łatwo czyścić podłogi chroniąc
jednocześnie ich powierzchnię.
Właściwości
-do bieżącego czyszczenia impregnowanych podłóg
drewnianych
- skutecznie usuwa kurz i tłuszcz
- świeży zapach
- zgodny z systemem OLI-NATURA Oleje & Woski
- antystatyczny
- Giscode GU 40

Wskazówki stosowania/ Aplikacja:
1.
2.

Mydło rozcieńczyć w ciepłej wodzie w proporcji
1 : 200 ( 50 ml na 10 l) i tym roztworem
zmywać podłogę
Zwróćcie Państwo uwagę na to, ze drewno i
powierzchnie korkowe nie mogą pozostawać
zbyt długo wilgotne lub mokre, aby uniknąć
pęcznienia na łączeniach i w szczelinach.
Dlatego zawsze należy zmywać wilgotną
szmatką ( tzn. wyciśniętym mopem) i unikać
tworzenia się skupisk wody.

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 Holzseife
Wielkość opakowania

420 922 00
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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