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BALSAM NABŁYSZCZAJĄCY 1L STARWAX (43590)
 

Opis słownikowy

materiały GRANIT, KAMIEŃ, MARMUR, MARMUR &
KAMIEŃ, PŁYTKI SZKLIWIONE, TRAWERTYN

problemy brudna podłoga, matowy marmur, plamy na
podłodze, zatłuszczona podłoga

Opis produktu
 

 
 

Starwax Balsam nabłyszczający to specjalistyczny skoncentrowany preparat na bazie żywic polimerowych przeznaczony do pielęgnacji
i nabłyszczania posadzek marmurowych i kamiennych we wnętrzach, a także renowacji zmatowiałych z czasem posadzek. Stosowany
bez rozcieńczania tworzy twardą i silnie nabłyszczającą warstwę ochronną. Stosowany w roztworze wodnym raz na 2 tygodnie myje,
pielęgnuje i nabłyszcza. Nie tworzy śliskiej warstwy. Wydajność: ok. 400 m2/ 1l. Sprzęt: ścierka lub mop z mikrofibry, wiaderko.

SPOSÓB UŻYCIA:
Bez rozcieńczania w wodzie: Odtłuścić posadzkę lub usunąć z niej stare nabłyszczenie produktem 43741 Specjalnym zmywaczem bez
spłukiwania, marmur & kamień, 1l. Wylać niewielką ilość preparatu i rozprowadzić go bez wcierania wilgotną, czystą ścieką z mikrofibry
lub mopem z mikrofibry. Nałożyć w ten sposób Balsam na całej powierzchni. Pozostawić na co najmniej 30 min. do wyschnięcia.
Wydajność: ok. 30 m2/1l.
W roztworze wodnym: Rozpuścić 1 – 2 nakrętki Balsamu na każdy litr wody (3 litry pozwolą umyć i nabłyszczyć ok. 100m2 powierzchni).
Myć posadzkę wilgotną czystą mikrofibrą lub mopem z mikrofibry. Pozostawić do wyschnięcia.

 
 

Podłogę pokrytą Balsamem bez rozcieńczania można regularnie myć 43800 Koncentratem do częstego mycia, płytki & gres, Starwax.
Połysk i warstwę ochronną Balsamu należy konserwować jego wodnym roztworem raz na 2 tygodnie.
Do całkowitego usunięcia Balsamu z posadzki użyć 43471 Specjalny zmywacz bez spłukiwania, marmur & kamień, Starwax.
Nie stosować Balsamu na posadzki konserwowane 43177 Szarym mydłem na oleju lnianym Starwax.

SKŁAD DETERGENTOWY: Fosfaty mniej niż 5%, środki powierzchniowo czynne niejonowe mniej niż 5%, substancje zapachowe,
substancje konserwujące, benzisothiazolinone i methylisothiazolinone, substancje mogące wywołać alergię: limonene, aldehyd
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