Œrodek pielêgnacyjny

Magic Oil Care
Magiczna pielêgnacja

Œrodek pielêgnacyjny do pierwszej konserwacji i bie¿¹cej pielêgnacji parkietów i podłóg impregnowanych za pomoc¹ Magic Oil 2K
Zastosowanie:

Zalety produktu/W³aœciwoœci:

Œrodek pielęgnacyjny do regularnego stosowania na podłogach
pokrytych olejem Magic Oil 2K.

Œrodek pielêgnacyjny tworz¹cy antypoœlizgow¹ powłokê ochronn¹ na
powierzchniach olejowanych. Prawidłowo stosowany poprawia wygl¹d
konserwowanej powierzchni wydłu¿aj¹c jednoczeœnie jej ¿ywotnoœæ.

Nadaje siê do pielêgnacji powierzchni zabezpieczonych olejem
Magic Oil 2K .

] Produkt gotowy do u¿ycia

] Pod³óg drewnianych

] £atwy w stosowaniu

] Pod³óg korkowych

] Antypoœlizgowy

] Desek pod³ogowych

] Antystatyczny

] Parkietu

] Odporny na powszechnie stosowane œrodki czystoœci

] Bruku parkietowego RE
] Elementów drewnianych wewn¹trz pomieszczeñ
] Mebli z litego drewna

Nadaje się do stosowania w poł¹czeniu z ogrzewaniem podłogowym.

Dane techniczne:
Forma opakowania:

Kanister z tworzywa sztucznego

Wielkoœæ opakowania:

0,75 oraz 5 litrów

Okres przechowywania:

Do 12 miesiêcy

Kolor:

biały

Pierwsza konserwacja/zu¿ycie:

ok. 7 ml nie rozcieñczonego preparatu na
1 m2

Mo¿liwoœæ wchodzenia na
powierzchniê:

Zaraz po wyschniêciu

Bie¿¹ca pielêgnacja/zu¿ycie:

Ok. 500 ml/10 litrów wody

Mo¿liwoœæ wchodzenia na
powierzchniê:

Zaraz po wyschniêciu

* w warunkach normalnych
(1)

Zu¿ycie mo¿e siê wahaæ w zale¿noœci od struktury powierzchni oraz rodzaju drewna i formy
parkietu.

gets to the point.

Magic Oil Care
Przygotowanie pod³o¿a:

Wa¿ne wskazówki:

Za pomoc¹ odkurzacza, szczotki lub mopa nale¿y z podłogi dokładnie
usun¹æ brud, kurz i tłuste plamy.

] Oryginalnie zapakowany produkt mo¿e byæ przechowywany

Zastosowanie:
1. Do pierwszej konserwacji podłogi przy u¿yciu preparatu

] Najlepsze warunki do zastosowania to temperatura 18-25ºC, wil-

w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez przynajmniej
12 miesiêcy. Rozpoczête opakowania nale¿y dobrze zamkn¹æ
i mo¿liwie szybko zu¿yæ ich zawartoœæ.

Magic Oil Care mo¿na przyst¹piæ po upływie min. 12 godzin od jej
zaimpregnowania.

gotnoœæ wzglêdna powietrza <65 %. Niska temperatura i wysoka
wilgotnoœæ wzglêdna powietrza wydłu¿aj¹ czas schniêcia, natomiast wy¿sza temperatura i niska wilgotnoœæ wzglêdna go skracaj¹.

2. Opakowanie przed u¿yciem nale¿y doprowadziæ do temperatury

] Przy właœciwym zastosowaniu preparatu, na powierzchni podłogi

otoczenia a nastêpnie dobrze wstrz¹sn¹æ.

3. Za pomoc¹ odkurzacza, szczotki lub mopa nale¿y z podłogi
dokładnie usun¹æ brud, kurz i tłuste plamy.

4. Pierwsza konserwacja: za pomoc¹ mopa rozprowadziæ na powierzchni podłogi cienk¹ warstwê nierozcieñczonego preparatu.

5. Bie¿¹ca pielêgnacja: do 10 litrów wody dodaæ ok. 500 ml preparatu Magic Oil Care, a nastêpnie za pomoc¹ odpowiedniego,
niepozostawiaj¹cego włókien, mopa rozprowadziæ jednokrotnie na
powierzchni podłogi (po aplikacji podłoga powinna byæ wilgotna,
nie mokra) zachowuj¹c przy tym jeden kierunek pracy, a nastêpnie
pozostawiæ do wyschniêcia.

6. Narzêdzia po wykonaniu pracy umyæ w wodzie.
7. Czêstotliwoœæ przeprowadzania bie¿¹cej pielêgnacji podłogi zale¿y
od intensywnoœci jej u¿ytkowania.

nie tworzy siê powłoka

] Plamy i œlady po obcasach mo¿na usuwaæ nierozcieñczonym pre-

paratem Pallmann Magic Care, który aplikowany jest za pomoc¹
œcierki lub z nierysuj¹cego powierzchni białego pada.

] Regularna konserwacja za pomoc¹ œrodka Pallmann Magic Care

podnosi walory optyczne podłóg olejowanych oraz wydłu¿a ich
¿ywotnoœæ.

Wskazówki BHP i ochrona œrodowiska:
Produkt niepalny. Podczas aplikacji zaleca siê u¿ywanie kremów ochronnych do r¹k oraz wietrzenie
pomieszczeñ.

Usuwanie odpadów:
Nie wylewaæ do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dokładnie opró¿nione opakowania z tworzywa
sztucznego mog¹ byæ powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z zawartoœci¹ œrodka
pielêgnacyjnego oraz płynne resztki produktu nale¿y traktowaæ jak odpad specjalny. Zwi¹zane resztki
produktu s¹ odpadem budowlanym.
Podane tutaj informacje bazuj¹ na naszych doœwiadczeniach i s¹ rezultatem skrupulatnych badañ. Du¿a
gama oferowanych materiałów, jak równie¿ ró¿norodnoœæ warunków panuj¹cych na budowie podczas
ich stosowania, nie mo¿e byæ przez nas zawsze szczegółowo zbadana. Finalna jakoœæ wykonanej pracy
zale¿y zatem od fachowej oceny warunków na budowie oraz od doboru Pañstwa odpowiednich
produktów. W przypadku w¹tpliwoœci nale¿y zawsze wykonaæ próbê i zasiêgn¹æ porady technicznej.
Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producenta zastosowanej podłogi.
Wraz z ukazaniem siê niniejszej informacji technicznej niniejszym trac¹ wa¿noœæ wszystkie poprzednie
karty informacyjne.
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