Technický list

Parketové mýdlo NF
Popis výrobku
Parketové mýdlo je vyrobeno z přírodních olejů a používá se pro
pravidelnou údržbu olejovaných podlah. Parketové mýdlo čistí a
vyživuje podlahu.
Technická data
KONZISTENCE : TEKUTINA
STUPEŇ pH : 8,1
Použití
Toto mýdlo je velmi koncentrované a poskytuje optimální
ochranu před nečistotami.
Naše doporučení
Naplňte 4 až 5 malých uzávěrů z originálního balení 750 ml
parketovým mýdlem a přidejte je do 10 litrů vlažné vody.
Naneste roztok na dřevěnou podlahu hadrem nebo mopem a
čistěte ve směru vláken dřeva. Špinavý mop nebo hadr umyjte
v čisté vodě a teprve poté znovu namočte do roztoku vody a
mýdla. Podlahu takto ošetřenou později neumývejte často čistou
vodou, ztratila by tak ochrannou vrstvu.
Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné
zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v
technických listech jsou sestaveny po odpovídajících
testech a dlouholetých zkušeností. Jsou sepsány
podle
našeho
nejlepšího
vědomí.
Přesto
doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle
možností okolností vyzkoušet

Doba schnutí
Proti prachu po 1 hodině v pokojové teplotě.
Vydatnost
2
400 m /l koncentrátu

Následná péče – údržba
Doporučujeme používat pravidelně min. 1x za měsíc, dle míry
zašpinění.
Pokud podlaha ztrácí vzhled, je lepší ji vyčistit Ciranova®
Intenzivní čistič a potom použít Olej na údržbu a péči Ciranova®
Informace o produktu
Při použitém bílém oleji je k dispozici Parketové mýdlo bílé.
Minimální trvanlivost je dva roky od data výroby.
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Zvláštní informace
Ciranova® Flooring Soap Parketové mýdlo obsahuje pouze
přírodní suroviny.
Ciranova® Flooring Soap Parketové mýdlo vyživuje dřevo.
Chraňte před mrazem.
Při údržbě nikdy nepoužívejte příliš mnoho vody, může dojít
k poškození dřevěné podlahy

