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INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 162.862    10L kanister (40 x 10L / Pal.)      

•  czyści, pielęgnuje i chroni w jednym cyklu pracy wszystkie 
    powierzchnie odporne na rozpuszczalniki. 
•  posiada właściwości antypoślizgowe. 
•  nadaje matowy, jedwabisty połysk.
•  łatwo się poleruje. 
•  preparat wygodny w nakładaniu.
•  po wyschnięciu odporny na zniszczenia. 
•  bezzapachowy. 
 
 

ZASTOSOWANIE:
PROFESSIONAL WAX jest przeznaczony do wszystkich rodzajów podłóg i wykładzin odpornych 
na rozpuszczalniki, np. niezabezpieczony parkiet, drewno, ksylolit, linoleum, korek, klinkier 
nieglazurowany i płytka podłogowa.       
SPOSÓB U YCIA:Ż
Wcześniej przygotowaną podłogę (wyczyszczoną gruntownie i wyschniętą) spryskać preparatem 
lub nanieść ściereczką. Pozostawić do wyschnięcia, następnie polerować maszyną jednotarczową 
(szczotka z włosia naturalnego lub pad do polerowania). Stosując preparat do czyszczenia podłogi 
(Cleanern), nanieść spryskując i natychmiast przystąpić do obróbki maszyną jednotarczową z 
odpowiednim padem z tworzywa sztucznego tak długo, aż powierzchnia stanie się sucha i 
błyszcząca. W ten sposób zostaną usunięte m.in. zabrudzenia, ślady butów, zarysowania od 
obcasów a film ochronny uzupełniony. Pojemnik wstrząsnąć przed użyciem, a po zakończeniu 
pracy natychmiast zamknąć. Przed zastosowaniem produktu nale y sprawdzi  zgodno  materia-ż ć ść
łow  w niewidocznym miejscu. Za szkody wynikłe z niewła ciwego u ytkowania nie ponosimy ą ś ż
odpowiedzialno ci.       ś

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... biała, płynna dyspersja  
Zapach .............................…... neutralny 
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 766 g/l
Wartość pH w koncentracie .... brak danych   
ZAWIERA:
Powyżej 30 %:  .......................................     węglowodory alifatyczne 
TERMIN WAŻNOŚCI  ........……………...     dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  
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Płynny wosk do impregnacji podłóg drewnianych

 

Producent:

KLEEN PURGATIS GmbH
Dieselstraße 10 
D-32120 Hiddenhausen 

Dystrybutor w Polsce: 
POLOR Sp.z o.o. 
ul. Władysława IV 1
70-651 Szczecin 
tel. +48 91 822 88 00 
www.kleen-purgatis.pl

TRANSPORT: ADR/RID/ADN/ADNR, Prawidłowa nazwa przewozowa: Benzyna ciężka obrabia-
                       na wodorem, Nr rozpoznawczy materiału: UN 1268, Klasa: 3, Kod klasyfikacyjny: 
                       F1, Kategoria transportowa: 3, Etykieta: 3, Grupa pakowania: III, Nr rozpozna-
                       wczy zagrożenia: 80. Informacje na temat innego rodzaju transportu dostępne w
                       karcie charakterystyki produktu.  

OZNACZENIE NIEBEZPIECZE STWA:Ń
 
  

NIEBEZPIECZEŃSTWO
                 UWAGA

Zwroty wskazuj ce rodzaj zagro enia:ą ż
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić 
            śmiercią.
EUH 066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub 
                  pękanie skóry.
Zwroty okre laj ce warunki bezpiecznego stosowania:ś ą
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać 
pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P301 + P310 – 
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRO-
DKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.   
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