ADLER Clean-Möbelpflege Plus

7222 000210

Doplňkový prostředek na ošetření nábytku v domácnosti, pro průmysl a obchod.

POPIS PRODUKTU
Obecně

Voděodolný ochranný prostředek na nábytek pro velmi matné až
lesklé povrchy (G 90), pigmentované povrchové úpravy, nevhodný na
povrchy s vysokým leskem. Jemně odstraňuje prach a nečistoty bez
ucpávání pórů dřeva. Zároveň odpuzuje vodu a chrání nábytek před
znečištěním. Zachovává požadovaný vzhled na nábytku.

Oblasti použití

• Ošetření a péče pro lakované povrchy nábytku.
• Doporučujeme používat dvakrát ročně.
• Znečištěné oblasti, které mají být očištěny, opatrně očistěte
pomocí ADLER Clean-Möbelreiniger 96490.
Dodržujte prosím naše pracovní pokyny "Pokyny pro údržbu
lakovaných povrchů nábytku".

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

• Produkt před použitím důkladně rozmíchejte.
• Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.
• Větší plochy: aplikujte tenkou vrstvu a utřete hadříkem, který je
součástí balení.
• Menší plochy: naneste ADLER Clean-Möbelpflege Plus
7222
000210 přímo na hadřík, který je součástí balení, aplikujte a
setřete.
• Vyvarujte se intenzivního tření povrchu a nečistěte dlouho. Pokud
jsou dřevěné povrchy poškozené nebo pokud byly již několikrát
používány přípravky na bázi rozpouštědel (teakový olej atd.),
zkontrolujte vhodnost, aby nedošlo k poškození.

Způsob nanášení

Postupy nanášení
Vydatnost

Sprej Utírání
stříkání
Obsah lahve vystačí pro
cca 10 m²

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu / vydatnost.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikosti obalů

Sprej 250 ml
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Adler Česko s.r.o. Pražská 675/10 Brno-Bosonohy 642 00
Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz , www.lakyadler.cz
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití
výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a
stupňů lesků jsou vyhrazeny.

ADLER Clean-Möbelpflege Plus

DALŠÍ INFORMACE
Trvanlivost / skladování

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

Bezpečnostně-technické
informace
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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.

