Emulsja pielęgnująca

FINISH CARE (Vollpflege)
Emulsja do pierwszej konserwacji i bieżącej pielęgnacji podłogi.

Obszar zastosowania:

Zalety produktu/ właściwości

Środek czyszcząco-pielęgnujący. Jest kombinacją wysokiej
jakości tworzyw sztucznych z udziałem wosków i środków
zwilżających.

Emulsja pielęgnacyjna na bazie wodnej, która dzięki odpornej
na brud powłoce poprawia wygląd konserwowanej powierzchni wydłużając jednocześnie jej żywotność.

Nadaje się do czyszczenia powierzchniowego m.in.:







lakierowanych parkietów
lakierowanych podłóg korkowych
lakierowanego parkietu gotowego
linoleum
PCV
kamienia naturalnego i sztucznego









Produkt gotowy do użycia
Łatwa aplikacja
Odporny na użytkowanie
Szybkoschnący
Nie jest konieczne polerowanie
Wolny od formaldehydu
Wolny od rozpuszczalników

Dane techniczne:
Forma opakowania:
Wielkość opakowania:
Okres przechowywania:
Stopień połysku:
Kolor:
Pierwsza konserwacja/zużycie:
Bieżąca pielęgnacja/zużycie:

butelka z tworzywa sztucznego
0,75 litra/10 litrów
półmat, mat
24 miesiące
biały
ok. 7 – 10 ml/m2
ok. 100 – 250 ml/10 litrów wody

FINISH CARE (Vollpflege)
Przygotowanie podłoża:

Wskazówki BHP i ochrona środowiska:

Za pomocą mopa, szczotki lub odkurzacza usunąć z podłogi zabrudzenia i kurz. Gdy na powierzchni występuje olej, tłuszcz lub wosk,
konieczne jest wykonanie gruntownego czyszczenia środkiem
Pallmann GRUNDREINIGER.

Produkt niepalny. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się używanie kremów
ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń.

Zastosowanie:
1.
2.

Opakowanie przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć.
Pierwsza konserwacja: za pomocą gąbki, mopa lub polerki
nałożyć na podłogę cienką warstwę nierozcieńczonego
środka Pallmann FINISH CARE w ilości ok. 10 ml/m2. Nie ma
konieczności polerowania podłogi po nałożeniu preparatu.
Po upływie ok. 60 minut można już użytkować powierzchnię.

3.

Bieżąca pielęgnacja: do 10 litrów wody dodać 100 - 250 ml
preparatu Pallmann FINISH CARE, a następnie wytrzeć
(nanieść na) podłogę za pomocą gąbki, mopa lub szmaty.
Po upływie ok. 60 minut można już użytkować powierzchnię. Częstotliwość przeprowadzania bieżącej pielęgnacji
podłogi zależy od stopnia natężenia jej użytkowania.

4.

Na podłogach, gdzie stosowane było czyszczenie gruntowne (Pallmann CLEAN STRONG) zalecamy pierwszą
pielęgnację przy pomocy środka Pallmann FINISH CARE.

5.

Dokładna informacja na temat stosowania znajduje się
w instrukcji pielęgnacji podłóg lakierowanych Pallmann.

Ważne wskazówki:


Produkt zapakowany fabrycznie może być przechowywany
w pomieszczeniu umiarkowanie chłodnym przez 24 miesiące. Należy chronić przed działaniem mrozu. Rozpoczęte
opakowania należy niezwłocznie dobrze zamknąć i możliwie
szybko zużyć ich zawartość.



Najlepsze warunki do zastosowania to temperatura 18 – 25 ºC,
wilgotność względna powietrza < 65%. Niska temperatura
i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają czas
schnięcia, natomiast wyższa temperatura i niska wilgotność
względna go skracają.



Świeżo lakierowane powierzchnie można pielęgnować za
pomocą preparatu Pallmann FINISH CARE dopiero po
uzyskaniu przez lakier pełnej wytrzymałości.



Regularna konserwacja za pomocą środka Pallmann FINISH
CARE podnosi walory optyczne podłogi i wydłuża jej żywotność.



Świeżo zakonserwowanych powierzchni nie należy przykrywać dywanami, wykładzinami lub obciążać ciężkimi przedmiotami przed upływem 1 dnia.
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Usuwanie odpadów:
Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dokładnie opróżnione puste
opakowania z tworzywa sztucznego po wypłukaniu wodą mogą być powtórnie
przerobione w procesie recyklingu. Jeżeli zachodzi taka konieczność należy traktować
nieopróżnione opakowania jak również resztki produktu jako odpad specjalny.
Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem
skrupulatnych badań. Duża gama oferowanych materiałów jak również różnorodność
warunków panujących na budowie podczas ich stosowania nie może być przez nas
zawsze szczegółowo zbadana. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od
fachowej oceny warunków na budowie oraz od doboru Państwa odpowiednich
produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć
porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta zastosowanej podłogi.
Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej niniejszym tracą ważność
wszystkie poprzednie karty informacyjne.

