Informace o produktu
PNZ - HOLZBODENSEIFE
PNZ Mýdlové ošetření dřeva



Na měkké i tvrdé dřeviny
Čistí a ošetřuje

Charakteristika: Vysoce koncentrovaný mýdlový prostředek z přírodních olejů, bez barviv a aromatických
látek, určený k čištění a ošetřování louhovaných, voskovaných, olejovaných a lakovaných
ploch. Může se použít též jako prvotní ošetření povrchu z tvrdého i měkkého dřeva.

Použití:

Pro všechny namáhané plochy jako podlahy, obklady stěn a stropů, dveře, nábytek,
pracovní desky, louhované a olejované plochy, lakované parkety, korek apod.

Zpracování:

 Povrch musí být nasucho dokonale očištěn (smetákem nebo vysavačem).
 Interval čištění a ošetřování se určuje dle potřeby.
Olejované podlahy a plochy ošetřené pouze mýdlem: Cca 80-100 ml přípravku PNZ
Mýdlové ošetření dřeva použít do cca. 8-10 l vody a hodně vyždímaným hadrem vytírat.
Následně se již plocha neomývá čistou vodou, protože by se smyl ochranný film.
Lakované podlahy: cca 25-30 ml přípravku PNZ Mýdlové ošetření dřeva použít do cca. 810 l vody a hodně vyždímaným hadrem vytírat. Následně se již plocha neomývá čistou
vodou, protože by se smyl ochranný film.

Spotřeba:

je proměnlivá dle stupně zašpinění podkladu a míře naředění přípravku.

Skladování:

V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené obaly mají skladovatelnost tři roky.

Složení:

Voda, < 5% anionické tenzidy, < 5% neionické tenzidy, < 5% mýdlo, tenzidy z kokosového
mléka, < 5% mýdlo, sojový lecitin, potaš, konzervační látky.

Upozornění:

EUH208 Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. I tento přírodní produkt může
způsobovat alergické reakce. Je doporučeno používat při práci ochranné nitrilové
rukavice.
EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy.
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu
s označením přípravku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před upotřebením
čtěte informace a označení na etiketě.
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu
s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky
odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr. 080112

Balení:

1 litr, 2,5 l, 5 l, 10 l

Odstíny:

přírodní, bílý

____________________________________________________________________________________________________________
Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto
je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném
posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů
vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných
produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů.
Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: červenec 2016
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