ADLER Legno-Holzbodenseife

7031000210

Ošetřující mýdlový přípravek pro olejované dřevěné podlahy a parkety interiérů, určený pro
řemeslníky a obchodníky.

POPIS PRODUKTU
Obecné informace

Vysoce kvalitní mýdlový přípravek pro pravidelné čištění a údržbu
olejovaných podlah. Vaše podlaha bude při jediné aplikaci současně
očištěna, ošetřena, a zároveň zušlechtěna. Přípravek má vysokou
čistící schopnost při neutrální hodnotě pH. Mýdlový přípravek
ADLER Legno-Holzbodenseife zanechává hedvábně matný vzhled.
Vytváří antistatický povrch.

Oblasti použití

Olejované, voskované a mořené dřevěné podlahy a parkety,
olejované korkové podlahy i laminátové podlahy.

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

Aplikační technika

•

Před použitím přípravek protřepejte.

•

Teplota produktu, podkladu a místnosti musí dosahovat
minimálně + 5 C.

•

Optimální podmínky pro zpracování se pohybují
15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.

•

Nanášejte rovnoměrně pomocí mycího mopu nebo hadříkem, ne
příliš mokrým.

•

Neomývejte následně vodou, jelikož by došlo k odstranění
ochranného filmu.

•

Upozornění: U dřevin bohatých na extraktivní látky, jako je dub,
může docházet i přes neutrální hodnotu pH k mírnému
probarvení (je nutné vyzkoušet).
Postupy nanášení
Ředidlo:
Poměr mísení voda
Přidávané množství
přípravek (ml) do vody (l)
Vydatnost na nános (m2/l)

mezi

Utírání
Teplá voda
Olejované podlahy: 1:100
Laminátové podlahy: 1:300
Olejované podlahy: ca. 8 – 10 ml
Laminátové podlahy: ca. 2,5 – 3 ml
Cca 500 m²

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost.
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výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a
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ADLER Legno-Holzbodenseife

Doba schnutí
(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Schnutí

ca. 1 -2 h

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na
podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní
vlhkosti vzduchu.
Nízké teploty a/nebo vysoká vzdušná vlhkost mohou dobu schnutí
prodloužit.

PODKLAD
Druh podkladu

Olejované, voskované a mořené dřevěné podlahy a parkety,
olejované korkové podlahy a laminátové podlahy.

Příprava podkladu

Suché vyčištění smetákem nebo vysavačem.

APLIKACE PRODUKTU
Aplikace produktu

1-3 x ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikost balení

1 l a 2.5 l

Barevné odstíny

ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210

DALŠÍ POKYNY
Trvanlivost / skladování

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.
Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením,
mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

GISCODE

GU 40

Bezpečnostně-technické
informace

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování,
manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu.
Aktuální verzi získáte na webu www.adler-lacke.com.
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