
PFLEGE

INFORMACJA
TECHNICZNA

Art. Nr 162.802    10L kanister (60 x 10L / Pal.)     

•  emulsja pielęgnująca i zabezpieczająca wykładziny podłogowe. 
•  na bazie naturalnego wosku. 
•  łatwo rozprowadza się na powierzchni. 
•  posiada doskonałe właściwości wypełniające. 
•  nadaje się do polerowania maszyną wysokoobrotową high-speed.
•  można stosować w formie skoncentrowanej lub rozcieńczonej. 
•  nadaje się do powlekania wszystkich podłóg i wykładzin odpornych 
    na wodę.
 
 

ZASTOSOWANIE:
Produkt szczególnie zalecany do powlekania linoleum, kamienia, kauczuku, PVC oraz lakierowa-
nego parkietu. Preferowane zastosowanie na powierzchniach mało uczęszczanych, niezbyt 
zabrudzonych, w miejscach, gdzie wymagany jest wysoki połysk i doskonała optyka posadzki.      
SPOSÓB U YCIA:Ż
Preparat stosować tylko na powierzchniach uprzednio wyczyszczonych środkiem do gruntownego 
mycia. Przed nałożeniem emulsji należy wyłączyć grzejniki i inne źródła ciepła. Nanieść 1-3 cienkie 
warstwy środka. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać przynajmniej 20-30 min. Po tak zabezpie-
czonej podłodze można chodzić po upływie 2 godzin. Pełną wytrzymałość powłoka osiąga po około 
24 godzinach, zależnie od temperatury i wilgotności powietrza. Dla wytworzenia optymalnych 
właściwości filmu ochronnego potrzeba jednak, w zależności od warunków panujących w pomie-
szczeniu, okresu kilku dni. Aby osiągnąć większą trwałość i wzmożony połysk zaleca się polero-
wanie maszyną wysokoobrotową. Nie stosować na wykładziny pokryte fabrycznie przezroczystą
warstwą ochronną poliuretanu. Pielęgnacja bieżąca w przypadku podłóg zabezpieczonych: 
20-40 ml środka na 8 litrów wody. W przypadku podłóg niezabezpieczonych: 40-60 ml środka na 
8 litrów wody. Przed zastosowaniem produktu nale y sprawdzi  zgodno  materiałow  w niewido-ż ć ść ą
cznym miejscu. Za szkody wynikłe z niewła ciwego u ytkowania nie ponosimy odpowiedzialno ci.       ś ż ś

DANE TECHNICZNE:
Wygląd .............................…... mleczno-biały płyn  
Zapach .............................…... przyjemnie świeży 
Konsystencja ..................…..... rzadki
Gęstość .............................….. 1000 g/l
Wartość pH w koncentracie .... 9   
ZAWIERA:
Poniżej 5 %:  ...........................................     anionowe związki powierzchniowo czynne 
TERMIN WAŻNOŚCI  ........……………...     dwa lata w oryginalnie zamkniętym opakowaniu  
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Emulsja samopołyskowa
 

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

Identyfikacja zagro e :ż ń

TRANSPORT: Mieszanina nie podlega międzynarodowym przepisom o przewozie ładunków 
                       niebezpiecznych. 

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna.

 

Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna. Klasyfikacja zgodnie z 
Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania (CLP). Zagrożenia zdrowia: Brak. Elementy oznakowania:
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub 
etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi     
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