Junckers SYLVA Polish
Politurační přípravek

Politurační přípravek Junckers SYLVA Polish je čistící
přípravek určený k čištění a údržbě lakovaných dřevěných
podlah, jelikož na jejich povrchu vytváří impregnační a
protiskluzový ochranný film.

Důležité upozornění:
Plochy
vystavované
vysokému
provozu
mohou
být
ošetřovány častěji. Pokud to stav podlahy vyžaduje, můžete
použít větší množství poliše při údržbě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

LIKVIDACE

Charakteristika výrobku: Neiontový
tenzid;
konzervační
činitel
Hodnota pH:
Koncentrát
cca 8.0
Aplikovaný roztok
cca 8.0
Velikost balení:
1 a 5 ltr
Vydatnost:
Cca 80-100 m²/litr
Způsob nanášení:
Dobře vyždímaný hadr nebo mop
Minimální teplota:
5 °C
Doba schnutí:
20-30 min.
Čištění nářadí:
Vodou
Skladovatelnost:
Několik let v originální uzavřené a
nepoškozené nádobě při 20° C.
Chránit před mrazem a vysokými
teplotami!

Výrobek nesmí proniknout do kanalizace nebo vodních toků,
nebo do půdy, kde by mohl znečistit spodní vodu. Odpady,
včetně prázdných obalů jsou sledovanými odpady a musí být
likvidovány v souladu s místními předpisy. Prázdný obal
předejte na řízenou skládku k recyklaci. Kód odpadu - zbytky
tekutého přípravku 08 01 12, plastový obal 15 01 02

POKYNY PRO POUŽITÍ
Poměr ředění
Týdenní úklid
Vysoký provoz

100 ml na 10 litrů vody
neředěný

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Udržovat mimo zdroje zapálení a mimo dosah dětí. Nekouřit
při práci! Používat v dobře větraných místnostech. Při práci
použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Zabránit styku s
očima a pokožkou. V případě zasažení pokožky provést omytí
vodou a mýdlem, nepoužívat ředidla. Při zasažení očí provést
vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Poté
vyhledat lékaře. Nepožívat vnitřně.
Výrobek není nebezpečný ve smyslu zákona č.157/1998 Sb.
S–věty: 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
a ukažte tento obal nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo
dosah dětí.

Nové podlahy
Bavlněným hadrem, který nepouští chlup, naneste tenkou
vrstvu ředěného polituračního přípravku Junckers SYLVA
Polish.
Na
plochy
vystavované
vysokému
provozu
doporučujeme použít politurační přípravek Junckers SYLVA
Polish v neředěné formě.
Týdenní údržba
Nařeďte 100 ml polituračního přípravku Junckers SYLVA
Polish s 10 litry vody. Nanášejte dobře vyždímaným hadrem.
Plochy vystavované vysokému provozu můžete ošetřovat
častěji. Pokud to povrch podlahy vyžaduje, můžete množství
polituračního přípravku při údržbě zvýšit.
Základní péče
Pokud výsledek není dostatečný a podlaha není uspokojivě
čistá, použijte odstraňující přípravek Junckers SYLVA Strip.
Potom ošetřujte podlahu podle návodu, který se doporučuje
v části „Nové podlahy“.
Přelakování
Pokud byl povrch podlahy dříve ošetřen vosky nebo
polituračními přípravky, je nutné tyto staré nátěry
ochranných prostředků před lakováním vybrousit.
Důležité upozornění:
Podlahy ošetřené polituračním přípravkem Junckers SYLVA
Polish byste neměli dále leštit, takto ošetřený povrch by totiž
mohl klouzat.
Důležité upozornění:
Hadr vždy důkladně vyždímejte a přebytečnou vodu okamžitě
z povrchu setřete! Vyvarujete se tak případnému poškození
povrchu podlahy.
VÝROBCE:
Junckers Industrier A/S, DK-4600 Køge
http://www.junckers.com
ver. 05/02

Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek
a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány
pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody.
Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši
kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost
se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo
skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.

DOVOZCE:
HEMAX TRADING, spol. s r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov
Tel/fax: +420 554 614 514
e-mail: info@junckers.cz, http://www.junckers.cz

