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Technický list
Číslo výrobku 0687

Aidol Hartwachs Polish
Ochranné mléko na bázi vodné emulze pro mytí dřevěných
povrchů.

Oblasti použití:
Je vhodný zejména pro ošetřování
dřevěných podlah a parket, které jsou
ošetřené naším Aidolem HartwachsÖl.
Vlastnosti výrobku:
Výrobek je určen především pro
ošetřování olejovaných a
voskovaných dřevěných povrchů. Má
velmi dobrý osvěžující účinek na
ošetřované voskové vrstvy. Aidol
Hartwachs Polish lze po oschnutí
vyleštit.
Zpracování:
Aidol Hartwachs Polish je nutné před
použitím dobře protřepat. Před
nanášením musí být ošetřovaná
plocha dobře očištěna smetákem,
mopem nebo vysavačem.
Pro plné ošetření naneste tence
ochranné mléko měkkým hadříkem.
Po zaschnutí vyleštěte ochranný film
čistým hadříkem, u větších ploch
použijte pro leštění lešticí stroj.
Pro udržovací ošetření přidejte 250
ml Aidolu Hartwachs Polish (větší
Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.
Údaje přesahující rámec technického listu či
odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení
kmenového závodu.

Údaje o výrobku:
Hustota:
Viskozita:
Zápach:
Balení:
Barva:

sklenice na vodu) k 10 l vody
(úklidový kbelík). Podlahu umyjte
dobře vyždímaným hadrem na
podlahu.
Upozoprnění:

cca. 1,0 g/cm3 při + 20°C
nízkoviskózní
jemný
plastové nádoby 1 l
bezbarvý

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:
Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuálním bezpečnostním listě.

Dřevěnou
podlahu
nikdy
nepřemokřete, může dojít k jejímu
poškození nabobtnáním dřeva. Vlhký
hadr nebo nasáknutou utěrku nikdy
nenechávejte
položenou
na
olejovaných
nebo
voskovaných
dřevěných plochách. Zamezíte tím
tvorbě skvrn.
Balení, spotřeba, skladovatelnost:
Balení:
plechové nádoby 0,75, 2,5 a 5 l
Spotřeba:
Jedním litrem Aidolu Hartwachs
Polish ošetříte 10 – 20m2.
Skladovatelnost:
V uzavřených původních obalech při
skladování v chladu a suchu nad
bodem mrazu minimálně 12 měsíců.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost 06/07
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