Schnitt

Aidol HARTWACHS-POLISH
Perfektní doplněk pro pravidelnou péči

Optimální konzervace
Dřevo přispívá k pocitu útulnosti jako žádný jiný materiál.
Vedle vynikajícího vzhledu přírodního materiálu je to dáno i
jeho pozitivními fyzikálními vlastnostmi. Abychom tento bytový komfort udrželi, je zapotřebí pouze správné péče.

Aidol Hartwachs-Öl je
ideálním nátěrem pro trvanlivou ochranu kvalitního dřeva.
Je vhodný pro všechny
podlahové krytiny ze dřeva
a korku a trvale chrání podklad. Dřevo tak časem získává na příjemném vzhledu a
zůstává dlouhou dobu krásné
a snadno se udržuje.

Pro olejované a voskované dřevěné podlahy a
schody
Optimální na plochy
napuštěné přípravkem
Aidol Hartwachs-Öl
Pro první vyčištění a
údržbové čistění (výrobek
vhodný pro obojí použití)
Pro pravidelnou údržbu
se jednoduše přidává do
čisticí vody
Vytváří tenký ochranný
film z vysoce kvalitních
vosků
Chrání povrch vůči
předčasnému opotřebení
Po zaschnutí se může
vyleštit
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Aidol HARTWACHS-ÖL
Pro dřevěné a korkové podlahy i dřevěný nábytek

Vlastnosti
Přípravek na bázi přírodních olejů a bezolovnaté sušiny.
Hedvábně matný
Rychle a efektivně zpracovatelný
Zanechává otevřené póry, je prodyšný
Trvanlivý a odolný přípravek odpuzující prach
Vhodný i pro lokální opravy a dodatečné ošetření bez
viditelného napojování
Testován podle DIN EN 71-3 a DIN 68 861 1C

Oblasti použití
Masivní dřevěný nábytek
Parketty
Schody
Korkové podlahy
Vnitřní dveře
Balení:
0,75 l
2,5 l
20 l

Tipy a rady:
Textilie znečištěné přípravkem Aidol Hartwachs-Öl (např.
čisticí hadry, gáza, pracovní oděvy) jsou náchylné ke samovznícení. Zvlhčete je vodou a vyschnout je nechte venku!
Pro pravidelnou péči doporučujeme přidání přípravku Aidol
Hartwachs-Polisch do čisticí vody.

Spotřeba:
2,5 l vystačí při dvou nátěrech na cca 40 m²
10— 50 ml/m2 na pracovní postup dle nasákavosti

Bezbarvý

Barevné odchylky od
originálů jsou možné

Trvanlivá ochrana a péče o dřevo v interiérech

Schnitt

Speciální barevné odstíny
možné na požádání.

