FLOORSERVICE HARDWAX-OIL CLASSIC --- [KLASYCZNY, TWARDY
OLEJOWOSK FLOORSERVICE] --Olej konserwujący na bazie olejów roślinnych i wosków
Charakterystyka: trwały, odporny na wino, piwo, colę, kawę, herbatę, soki owocowe, mleko
i wodę, zgodnie z DIN 68861 1A. Odporny na ślinę i pot, zgodnie z Din 53160. Spełnia
wszelkie wymagania zabawek dziecięcych, zgodnie z EN 71. Floorservice Hardwax-Oil
Classic poglębia naturalną strukturę i kolor powierzchni poddanej jego działaniu.
Zastosowanie: wszystkie rodzaje parkietu i podłóg drewnianych, jako preparat uszczelniający
bądź końcowa impregnacja. Zawiera: olej rycynowy, naturalny ester żywicy, izoparafinę,
olej szafranowy, kaolin, bentonit, mikrowosk, kwasy krzemowe, węglan cynku, kobalt,
cyrkon, cynk i oktanian manganu jako składniki osuszające. Instrukcje użycia: dobrze
wymieszać. Hardwax-Oil --- [Twardy Olejowosk] --- jest gotowy do użycia. Powierzchnia
gruntu musi być dobrze wygładzona (do 120 granów), sucha (maksymalna wilgotność drewna
14%) i nie może być pokryta kurzem ani tłuszczem. Nanieść Hardwax-Oil cienko i równo
przy pomocy specjalnej szczotki do podłóg, mopa, bądź łopatki. W ciągu 10 do 15min
wetrzeć olej za pomocą maszyny polerującej używając grubej, białej podkładki i usunąć
nadmiar oleju filcową podkładką. Po 8 -12 godzinach schnięcia (zależnie od temperatury i
wilgotności) nanieść odpowiednio drugą warstwę. W przypadku bardzo chłonnej powierzchni
zalecana jest trzecia warstwa. W przypadku drewna egzotycznego zazwyczaj wystarczy jedna
warstwa. Po 3 dniach schnięcia można ostrożnie korzystać z podłogi. Czas twardnienia: 10
dni. Temperatura pracy: nie poniżej 16°C. Zużycie: 1 litr = około 12 – 15 m2 przy dwóch
warstwach bądź 24 – 30 m2 przy jednej warstwie. Narzędzia czyszczące: z Floorservice
Parquet Cleaner --- [Środek do Czyszczenia Parkietu Floorservice] --- W przypadku już
otwartego opakowania może pojawić się kożuch. Kożuch musi zostać usunięty przed użyciem
produktu. Ostrzeżenie: Włożyć szmatki nasączone Hardwax-Oil do wody
(niebezpieczeństwo spontanicznego spalenia!). Następnie mogą zostać wyrzucone z
normalnymi śmieciami. Codzienna konserwacja: Floorservice Dry Clean Set --- [Zestaw do
Czyszczenia na Sucho Floorservice] --- Konserwacja okresowa: Floorservice Parquet
Cleaner oraz Floorservice Maintenance Oil --- [Olej Konserwujący Floorservice] --Trzymać poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia, nie wywoływać wymiotów.
Niezwłocznie poszukać pomocy lekarskiej i pokazać niniejszy pojemnik bądź etykietę.
Limit UE dla niniejszego produktu (kat. A/f): 400g/l (2010) Niniejszy produkt zawiera
maksymalnie 390 g/l VOC.

