POLISH
CECHY PRODUKTU
• Arboritec Polish - pasta do podłog lakierowanych . Jest skutecznym .
przyjaznym dla środowiska produktem, który odżywia gotowe parkiety,
podłogi drewniane , PCV i linoleum.
• Pasta Arboritec Polish jest samo polerująca i wodoodporna oraz chroni
podłogi przed ścieraniem mechanicznym.
• Pasta Arboritec Polish zarówno wyczyści jak i wypoleruje twoje podłogi
• Uzupełnia zarysowania w lakierze powstałe podczas użytkowania podłogi
NAKŁADANIE:
• Ostrożnie usuń pastę, wosk, kurz,t łuszcz i inne zabrudzenia za pomocą
Arboritec Remover.
• Poczekaj, aż podłoga wyschnie. Dobra wentylacja i temperatura +20C
skraca czas schnięcia do minimum
• Nałóż cienką warstwę pasty używając aplikatora lub mopa. Zawsze
utrzymuj odpowiednią wilgotność natarcia.
• Pozwól podłodze wyschnąć przez 1-2 godzin, nie nakrywając jej. W razie
potrzeby powtórz zabieg
• Do codziennego mycia używaj Arboritec Cleaner , który nie rozpuszcza
pastę Arboritec Polish.
• Podłogi pokryte pastą Arboritec Polish będą chronione podczas
czyszczenia i przy regularnych zabiegach.
• Powierzchnie woskowane muszą być wycyklinowane w celu oczyszczenia
drewna oraz pokryte lakierem arboritec zanim zostanie nałożona pasta
Arboritec Polish
KONSERWACJA I UTRZYMANIE EFEKTU
Po 12 godzinach powierzchnie mogą mieć jaśniejsze odcienie. Ciężkie
przedmioty oraz dywany i chodniki mogą znaleźć się na podłodze po upływie
12 godzin. Używaj pasty w zależności od warunków natężenia ruchu
Bardzo duże powierzchnie -(sklep) - raz w tygodniu
Normalne użytkowanie -(warunki domowe) - 2 razy w roku
Regularną ochronę zapewni odkurzanie lub delikatne przecieranie podłóg na
mokro Arboritec Sray mop używając płynu Arboritec Cleaner. Zawsze powinno
się postępować zgodnie ze wskazówkami załączonymi do zaleceń
dołączonych do użytkowania podłogi. Narzędzia używane do polerowania
powinny być wymyte w wodzie przed zaschnięciem.
WPŁYW NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE
Arboritec Polish nie został sklasyfikowany w przepisach C.H.I.P. , nie jest
szkodliwy dla zdrowia i środowiska naturalnego. Powinno zachować się zwykłe
środki ostrożności zalecane przy użyciu produktów chemicznych. Należy
zapewnić odpowiednią wentylację. Należy używać rękawiczek i okularów
ochronnych. W razie kontaktu ze skórą , należy zmyć środek wodą z użyciem
mydła. W razie kontaktu z oczami należy środek wypłukać dużą ilością wody.
W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zapoznać się z zaleceniami
zawartymi w materiałach odnośnie ostrożności korzystania z produktu.

DANE TECHNICZNE
		

Dyspersja akrylowa
średni 7-8
12 sekund
Lepkość:
Substancje stałe: 15%
1,0 kg/l
Waga:
średnio 80 m2 z litra
Zużycie:
+14C+28C
Temp. aplikacji
a
		 Najlepiej przechowywać w nieotwartym
opakowaniu przez okres 12 miesięcy od daty
produkcji w temperaturze nie przekraczającej
+40C. Chronić przed mrozem. Trzymać z dala
od dzieci.
1l plastikowe bańki
		
5l plastikowe bańki
Toksyczność:
Nie szkodliwy
Łatwopalność:

Nie pali się

Powyższe informacje i zalecenia są jedynie wskazówkami do użycia.
Podane wartości odnoszą się do stosowania w normalnych
warunkach i mogą ulec zmianie w zależności od sposobu aplikacji i
panujących warunków takich jak temperatura , itp. Pozostawiamy
sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek bez
wcześniejszego uprzedzenia.
Karta charakterystyki produktu jest dostępna dla profesjonalnych
użytkowników na żądanie. Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Pomoc techniczna: Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub
działem Pomocy technicznej Arboritec, dzwoniąc pod numer:
+46 303 56 330
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym arkuszu danych są jedynie wytycznymi i nie należy ich
uznawać za gwarantowane. Użytkownik zawsze odpowiada za ustalenie, czy produkt odpowiada
planowanemu zastosowaniu i za jego nałożenie. Firma Arboritec może tylko zagwarantować jakość
dostarczanego produktu. W razie jakichkolwiek wątpliwości użytkownik może wypróbować produkt ,
testując go u siebie. Należy upewnić się, czy przed użyciem produktu przeczytano i zrozumiano
wszystkie informacje i oznaczenia znajdujące się w jego kartach charakterystyki. Wersja z dnia
13-04-25. Niniejszy dokument zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje
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