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PIELĘGNACJA I NABŁYSZCZANNIE 1L STARWAX (43112)
 

Opis słownikowy

materiały DREWNO LAKIEROWANE, PANELE, PANELE
LAMINOWANE

problemy matowe parkiety i panele, plamy na
panelach, plamy na parkiecie, rysy na
podłodze, śliska podłoga

Opis produktu
 

Starwax Pielęgnacja i nabłyszczanie parkiety i panele - do regularnego stosowania (1-2 razy w miesiącu). Odnawia połysk
parkietów, maskuje rysy, wzmacnia ochronę. Do lakierowanych parkietów i paneli podłogowych. Bez spłukiwania, nie
tworzy śliskiej warstwy.

 

 Sposób użycia: 
 Przygotowanie: 
 Odkurzyć podłoże. W razie poważniejszych zabrudzeń umyć powierzchnię Płynem do mycia parkietów i paneli Starwax.
Jeżeli powierzchnia jest bardzo matowa lub głęboko porysowana należy miejscowo zastosować Emulsję nabłyszczającą
do parkietów i paneli Starwax, żeby odtworzyć warstewkę połysku, którą będzie można łatwo konserwować tym
produktem.

Panele: 

- Przelać produkt do miski lub wiaderka.
 - Nie wylewać bezpośrednio na panele.
 - Nakładać produkt, bez wcierania, czystą szmatką, zamoczoną w płynie (Szmatkę trzeba za każdym razem dobrzy
wyżymać, żeby nie dopuścić do silnego zmoczenia paneli)
 - Pozostawić do wyschnięcia. 

Lakierowane parkiety:  
 1 sposób:
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  - Wylać produkt bezpośrednio na parkiet.
 - Rozprowadzić, bez wcierania, cienką warstwę przy użyciu czystej wilgotnej szmatki.
 - Pozostawić do wyschnięcia.

2 sposób:
 - Rozpuścić 4 nakrętki produktu (100 ml.) w 1 litrze zimnej lub letniej wody, lub 1/2 litra produktu w 5 litrach
wody.                                     - Rozprowadzić roztwór regularnie wilgotnym i czystym mopem lub gąbką.
 - Pozostawić do wyschnięcia. 

 Zalecenia 
 - Niektóre nowe panele są impregnowane fabrycznie środkami zawierającymi parafinę. Na takich panelach można użyć
produkt dopiero po kilku tygodniach użytkowania podłoża, kiedy impregnacja się zetrze.
 - Na parkietach olejowanych stosować Olej do parkietów i mebli Starwax.
 - Żeby uzyskać większy połysk nałożyć drugą warstwę produktu, po upływie 1 godziny po wyschnięciu pierwszej.
 - Nie stosować na pielęgnowane produktem powierzchnie środków zawierających chlor lub amoniak.
 - Chronić przed mrozem.

Zawsze należy brać pod uwagę przeciwwskazania producenta paneli lub lakieru dotyczącego stosowania produktów
pielęgnacyjnych. 

 Wydajność: 
 bez rozcieńczania: +/- 20 m2 z 1l.
 roztwór: +/- 300 m2 z 1l.

Skład: 

- fosfaty poniżej 5%,

- niejonowe środki powierzchniowo czynne poniżej 5%,

- składnik konserwujący: benzisothiazolinone, methylisothiazolinone,

- substancje zapachowe, które mogą wywołać alergię: amyl cinnamal, limonene.
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