Ošetrovací prostriedok

MAGIC OIL CARE
Prostriedok na bežné ošetrovanie parketových a drevených podláh impregnovaných výrobkami rady
MAGIC OIL 2 K a SOYABASE PLUS. S ,,refresh“ efektom výrobok oživuje naolejovanie dreva a zvyšuje jeho ochranu.
Použitie:
Prostriedok na pravidelné ošetrovanie všetkých olejovaných parkiet
a drevených podláh, ktoré boli impregnované výrobkami rady
MAGIC OIL 2 K alebo SOYABASE PLUS.

Tip na ošetrovanie:
Pre predĺženie životnosti impregnovanej parketovej podlahy je
treba nechať si odborne urobiť základné čistenie podlahy
a obnovujúce naolejovanie. Toto závisí na zaťažení podlahy a na
intervaloch ošetrovania a čistenia. Presný návod k ošetrovaniu
a podrobnejšie informácie získate v príslušnej odbornej parketárskej
firme.

Vlastnosti výrobku/ prednosti:
MAGIC OIL CARE obsahuje látky, ktoré oživujú naolejovanie dreva.
Tým sa v závislosti na dávkovaní obnovuje dlhodobý ochranný
účinok impregnácie behom bežného ošetrovania a predlžujú
intervaly medzi základným čistením s nadväzným obnovujúcim
naolejovaním.

Ľahko spracovateľný

Protisklzný

Antistatický

Technické údaje :
Druh balenia :

plastová fľaša a kanister

Dodávané balenie:
Skladovateľnosť :

0,75 l a 5 l
cca 24 mesiacov, chráňte pred
mrazom

Farba:
Plocha je pochôdzna:

biela
ihneď po uschnutí

Bežné ošetrovanie/
dávkovanie1:

cca. 500 ml/ 10 litrov vody až
neriedený

*Pri normálnych klimatických podmienkach.
1 Pomer miešania závisí na stupni znečistenia a pohybuje sa od
500 ml na 10 l vody až po neriedený výrobok.

MAGIC OIL CARE
Príprava podkladu:
Pomocou mopu, metličky alebo vysávača zbavte podlahu nečistôt,
prachu a mastnoty.
Spracovanie:
1. Výrobok nechajte aklimatizovať na teplotu v danom priestore
a potom dobre pretrepte.
2. Bežné ošetrovanie: Výrobok zrieďte v pomere cca 500 ml
prostriedku Pallmann MAGIC OIL CARE na 10 l vody, Pri silnom
znečistení alebo zašednutí zvýšte koncentráciu, prípadne výrobok
použite nezriedený. Navlhčeným mopom Pallmann, potom
rovnomerne naneste na podlahu. Postupujte vždy v jednom smere
( v smere vlákien dreva) a nechajte uschnúť.
3. Náradie po použití umyte vodou.
4. Bežné ošetrovanie je treba robiť v závislosti na zaťažení podlahy.
5. Pre dlhodobú životnosť podlahy odporúčame pravidelné
ošetrovanie a čistenie podľa údajov výrobcu. Presné intervaly
ošetrovania sú uvedené v návode k ošetrovanie pre drevené podlahy
impregnované výrobkami Pallmann.

Dôležité upozornenie:









Originálne balenie má skladovateľnosť v miernom
chladnom prostredí najmenej 24 mesiacov. Chráňte pred
mrazom. Už použité obaly tesne uzavrite a obsah rýchlo
spotrebujte.
Výrobok je optimálne spracovateľný pri teplotách 18 °C až
25 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu < 65 %. Nižšie teploty
a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú dobu schnutia, vysoké
teploty a nízka vlhkosť vzduchu ju skracujú.
Škvrny a šmuhy od podrážok ide odstrániť prostriedkom
Pallmann CLEAN/Neutralreiniger pomocou handričky
alebo bielym padom.
Pravidelné ošetrovanie prostriedkom Pallmann MAGIC OIL
CARE zlepšuje vzhľad a predlžuje životnosť olejovaného
a voskovaného povrchu.
Ďalej odporúčame riadiť sa okrem iného týmito normami
a technickými listami: DIN 18 356 ,,Kladenie parketových
podláh“, DIN 18 367 ,,Kladenie drevených dlažieb“ a DIN
18 365 ,,Kladenie podlahových krytín“.

Bezpečnosť práce a ochrana životného prostredia:
Výrobok nie je horľavý. Odporúčame pri práci vždy používať
ochranný krém a vetrať priestory, v ktorých bol prostriedok
aplikovaný.
Likvidácia:
Zvyšky výrobkov pokiaľ možno zlejte a znovu použite. Zabráňte
úniku do kanalizácie, povrchových vôd a do pôdy. Dokonale
vyprázdnené plastové obaly sú recyklovateľné (Intersoh). Obaly
s kvapalným zvyškom a zliate kvapalné zvyšky sú zvláštnym
odpadom. Obaly s vytvrdnutými zvyškami obsahu sú stavebný
odpad.

