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Producent:
KLEEN Purgatis GmbH 
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Dystrybutor w Polsce:
POLOR Sp. z o.o.
ul. W adys awa IV 1
70-651 Szczecin
tel. +48 (091) 8101250

PFLEGE
PROFESSIONAL WAX
płynny wosk do impregnacji podłóg drewnianych

OPAKOWANIA:

Art. Nr 162.862 10L kanister (40 x 10L / Pal.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU:

Czyści, pielęgnuje i chroni w jednym cyklu pracy wszystkie powierzchnie odporne na 
rozpuszczalniki.  Posiada właściwości antypoślizgowe. Nadaje matowy, jedwabisty połysk, 
łatwo się poleruje. Preparat wygodny w nakładaniu, a po wyschnięciu odporny
na zniszczenia. Bezzapachowy.

ZASTOSOWANIE:

PROFESSIONAL WAX jest przeznaczony do wszystkich rodzajów podłóg i wykładzin 
odpornych na rozpuszczalniki, np. niezabezpieczony parkiet, drewno, ksylolit, linoleum, 
korek, klinkier nie glazurowany i płytka podłogowa.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wcześniej przygotowaną podłogę (wyczyszczoną gruntownie i wyschniętą) spryskać 
preparatem lub nanieść ściereczką. Pozostawić do wyschnięcia, następnie polerować 
maszyną jednotarczową (szczotka z włosia naturalnego lub pad do polerowania). 
Stosując preparat do czyszczenia podłogi (Cleanern), nanieść spryskując i natychmiast 
przystąpić do obróbki maszyną jednotarczową z odpowiednim padem z tworzywa
sztucznego tak długo, aż powierzchnia stanie się sucha i błyszcząca. W ten sposób zostaną 
usunięte m.in. zabrudzenia, ślady butów, zarysowania od obcasów a film ochronny 
uzupełniony.
Pojemnik wstrząsnąć przed użyciem, a po zakończeniu pracy natychmiast zamknąć.

DANE TECHNICZNE:

Wygląd ................................ biała, płynna dyspersja
Zapach ................................ neutralny 
Konsystencja ....................... rzadki 
Gęstość ................................ 766 g/l 
Wartość pH w koncentracie .... brak danych

SKŁAD WG ZALECEŃ UE:

Powyżej 30% ....................... węglowodory alifatyczne

TERMIN WAŻNOŚCI ........... minimum 1 rok w oryginalnym opakowaniu

OZNACZENIE
NIEBEZPIECZEŃSTWA ....... patrz następna strona

Producent:
KLEEN Purgatis GmbH 
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen

Dystrybutor w Polsce:
BONUS-CZYSTOŚĆ
www.bonus-czystosc.pl
tel. 509-824-134

http://www.bonus-czysto
http://www.bonus-czysto
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
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PROFESSIONAL WAX
płynny wosk do impregnacji podłóg drewnianych

OZNACZENIE 
NIEBEZPIECZEŃSTWA ....... brak

SYMBOL ZAGROŻENIA:
brak

Rodzaj zagrożenia:

R 10 Produkt łatwopalny

Sposób postępowania z preparatem niebezpiecznym:

S 16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu

S 29 Nie wprowadzać do kanalizacji

S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

TRANSPORT

Numer UN ........................... 1993

Nazwa produktu ................... materiał zapalny ciekły, I.N.O. (węglowodory 
alifatyczne)

Główne zagrożenie ................ 3

Grupa opakowań ................... III 

ADR/RID


