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Parkett Freshen Up

RIZIK O V Á OPATØENÍ

Prostøedek urèený k údržbì lakovaných døevìných podlah. Poškrabané a mdlé povrchy
oživuje a dodává jim vzhled novì nalakovaného
povrchu. Zajišuje rovnìž vìtší odolnost proti
odìru.

Riziko ohrožení zdraví: Výrobek není klasifikován jako látka
zdraví nebezpeèná. Schválen SZÚ PRAHA jako výrobek
nepøedstavující zdravotní riziko pøi doporuèeném zpùsobu
použití. Pøi práci dodržujte základní hygienická pravidla.

ZPRACOVÁNÍ
Povrch musí být èistý a prostý polišù, vosku a jiných neèistot.
Aplikujte jednu vrstvu Parkett Freshen Up pomocí bavlnìného
plochého mopu, mìkkého hadru nebo houby rovnomìrnì na
podlahy. Nechejte 30 min. schnout, pak mùžete nábytek vrátit
na své místo.
Upozornìní: Parkett Freshen Up je pøipraven k okamžitému
použití, vodou již neøedit.

ÚDRŽBA
Podlahu ošetøenou Parkett Freshen Up lze èistit pomocí textílie
(mopu) navlhèené v neutrálním èistícím prostøedku Parkett
Polish Remover pøidaného do èistící vody. Nepoužívejte silnì
alkalické èistící prostøedky, jenž by mohly Parkett Freshen Up
odstranit.
V pøípadì potøeby lze ošetøení pomocí Parkett Freshen Up
opakovat. Podlahy v domácnosti staèí ošetøit jednou až dvakrát
roènì. Podlahy vystavené velkému pracovnímu zatížení lze v
pøípadì potøeby ošetøit i nìkolikrát do mìsíce.
Podlahu ošetøenou Parkett Freshen Up lze pøelakovat. Pøed
aplikací laku musí být povrch dùkladnì vyèištìn pomocí
prostøedku Parkett Polish Remover, aby se odstranil všechen
Parkett Freshen Up a na to lehce pøebroušen.

TECHNICKÁ DATA
Spotøeba: 1 l/ 60–70 m

Atest SZÚ PRAHA è. CZŽP 12-2374/00, Ex.: 302360,
ze dne 11. 12. 2000.
Riziko ohrožení životního prostøedí: Výrobek není klasifikován jako látka ohrožující životní prostøedí.
Nebezpeèí požáru: Výrobek nezpùsobuje nebezpeèí požáru.
Ve smyslu ÈSN 65 0201 nehoølavá kapalina.
Bezpeènostní upozornìní:
S2
Uchovávejte mimo dosah dìtí.
S 29
Zbytky výrobku nevylévejte do kanalizace.
S 37/39 Používejte gumové ochranné rukavice.
Používejte osobní ochranné pracovní prostøedky pro
oèi a oblièej.
S 43
V pøípadì požáru použijte vodní, pìnový nebo Co2
hasící práškový pøístroj.
Opatøení první pomoci:
Zamezte kontaktu s kùží. Pøi kontaktu kùži okamžitì
omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Zamezte kontaktu s
oèima. Pøi zasažení oèi okamžitì vypláchnìte vodou (po dobu
15 min.) a vyhledejte lékaøskou pomoc. Pøi požití: Vypijte ihned
nìkolik sklenic mléka nebo vody. Nevyvolávejte zvracení,
okamžitì vyhledejte lékaøskou pomoc a ukažte tento obal nebo
oznaèení.
Informace o zneškodòování:
Zbytky výrobku nevylévejte do kanalizace. Prázdné a suché
obaly pøedejte na øízenou skládku. Nespalujte v kamnech.
Opatøení pøi nechtìném úniku látky:
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Zamezte styku s kùží a zejména s oèima. Zamezit úniku látky do
vod a kanalizace. Zachytit do hadrù, pilin nebo jiných absorbentù
a pøedat na øízenou skládku.

Doba schnutí: cca. 30 min. pøi 20 °C/ 60% RH
Hodnota pH: cca. 9
Hustota: 1000 kg/m3

Nakládání s obaly:

Náøadí k aplikaci: Plochý bavlnìný mop, houba, mìkká textílie

Zpìtný odbìr a využití odpadu z obalù:

Èištìní: náøadí – bezprostøednì po aplikaci vodou
odìv – ihned po kontaminaci vodou

Spoleènost EKO-KOM, Osvìdèení è. EK-F-050 20 134.

Trvanlivost a podmínky skladování: Chraòte pøed mrazem, v
létì skladujte na chladném místì.
Max. doba skladování: 12 mìsícù v neporušeném originálním
balení.

Podrobnìjší informace o výrobku naleznete v našem
Bezpeènostním listu.
Datum vystavení technického listu: 1. 9. 2007

Forma balení:
1 l plastová láhev, 10 ks v kartonu
5 l plastový kanystr, 4 ks v kartonu
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