ADLER Pflegeset Plus

51695

Descriere produs:

Sistem de îngrijire pentru ferestre din lemn si mobila de gradina
vopsite cu strat lucios, format din cârpa de curatare, substanţe de
curăţire ADLER Top- Cleaner si ADLER Top-Finish şi scule de
ferestre ADLER.

Caracteristici deosebite:

ADLER Top-Cleaner
Capacitate de dizolvare a murdariei si de degresare foarte bune.
ADLER Top-Finish
Închide crapaturile fine si porii filmului de lac, prelungind astfel
intervalele între renovari. Asigura suprafete stralucitoare care pot fi
lacuite fara nici o problema.

Domenii de utilizare:

Ferestre din lemn si mobila de gradina, vopsite cu un strat de vopsea
lucioasă.

Mod de aplicare:

ADLER Top-Cleaner
Suportul se curăţă de murdărie şi impurităţi cu apă caldă, la care s-au
adăugat câteva picături de detergent. Apoi se aplică ADLER TopCleaner cu o cârpă de curăţire sau ADLER Fenster-Tool pe întreaga
suprafaţă a elementelor lăcuite de lemn.
ADLER Top-Finish
A se agita înainte de folosire si a se aplica uniform cu cârpa de
curatare sau cu buretele de aplicare din setul de scule de fereastră
ADLER, pe suprafetele uscate, pretratate cu ADLER Top-Cleaner.
Va recomandam sa folositi de 2 ori anual setul de întreţinere ADLER
Plus.

Timp de uscare (temperatura

ADLER Top-Finish cca. 1 ora

camerei 20°C):

Temperatura de prelucrare:

A nu se prelucra sub + 10 °C.
Umiditatea ridicata a aerului resp. temperaturi scazute pot prelungi
vizibil timpul de uscare.

Sculele folosite

Dupa folosire, cârpa de curăţit, resp. buretele de aplicare se spală cu
apa calda si sapun.

Consum (per strat):

Conţinutul dozei ajunge pentru cca. 10 m /l

Depozitare:

Ferit de înghet

2

11-09 (înlocuieşte 07-05)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-390, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com
Instuctiunile noastre se bazeaza pe ultimele cunostinte si sunt menite sa instruiasca cumparatorii/folositorii, se vor stabil i individual corespunzător domeniilor de aplicare şi
condiţiilor de prelucrare. Cumpărătorul/ utilizatorul decide pe propria răspundere, dacă produsul de livrat este potrivit şi dacă se foloseşte, motiv pentru care se recomandă
realizarea unei probe pentru verificarea potrivitii produsului. În rest, sunt valabile conditiile noastre generale de vânzare. Toate celelalte fişe de observaţii mai vechi îsi pierd
valabilitatea. Ne rezervam dreptul de a modifica dimensiunile ambalajelor, nuantele si gradul disponibil de luciu.

Forma de livrare:

Setul contine:
1 cârpă de curăţire 96210
1 cupă cu sculele de fereastră 95584
1 burete de aplicare la sculele de fereastră 95581
500 ml ADLER Top-Cleaner 51696
500 ml ADLER Top-Finish 51697

Nuanta:

Incolor

Date tehnice de siguranta:

Să se respecte fişa cu datele de siguranta!

