
 
 

 

 

 

 

 

 

Wood Floor Deep Clean 
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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Intenzív tisztítószer olajozott vagy lakkozott fa- és parafa felületekhez, mely 

maradéktalanul eltávolítja a viasz- és polimer maradványokat. Gyúlékony. 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

  Olajjal vagy lakkal kezelt fa- és parafa padlókhoz. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Távolítsa el a nagyobb szennyeződéseket seprű vagy porszívó segítségével. Védőréteggel 
ellátott felületek esetén vigyen fel egy réteget a Wood Floor Deep Clean tisztítószerből 

széles fejű moppal. Kerülje a hatóanyag felgyülemlését, tócsásodását. Hagyja hatni 

körülbelül 10 percig. Padmaster System és fehér pad használatával lazítsa fel a 

védőréteget.  

Nagyobb felületek esetén Padmaster helyett használjon egytárcsás súrológépet.  

Olajozott vagy viaszolt felületek esetén hígítsa a Wood Floor Deep Clean terméket 1:1-től 

1:3-ig terjedő arányban és kezdje el a tisztítófolyamatot anélkül, hogy hatni hagyná a 

hatóanyagot (azaz rögtön a tisztító hatóanyag felvitele után). Ezt követően azonnal 

távolítsa el a fellazított szennyeződéseket vízszívó berendezéssel. Kivételes esetekben 

nedvszívó, száraz feltörlők is használhatók. Végül törölje át a felületet kevés tiszta vízzel. 

Figyelem: A burkolatot mindig szakaszonként tisztítsa. Ha lehetséges, dolgozzanak 

párban, így egy személy fellazíthatja a védőréteget, míg a másik azonnal eltávolíthatja a 

fellazított szennyeződéseket. Az érzékeny felületekre (pl. lakkozott bútorok, szegélyek, 

ajtók) ne kerüljön a hatóanyagból. A tisztítási folyamat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy 

vannak-e repedések vagy elnyílások a padlót borító védőrétegen. Borítsa be a fém 

felületeket, burkolatváltókat, stb. mielőtt elkezdené a tisztítási folyamatot.  

Megjegyzés: A fa- és parafapadlók több vizet képesek magukba szívni a széleknél és a 

csatlakozásoknál, a felnedvesedés pedig deformálódáshoz vezethet. Ha a terméket 

hosszabb ideig hagyja hatni vízalapú lakkfelületeken időleges, tejszerű foltok jelenhetnek 

meg. Ezért a hatóidőt a minimumra kell csökkenteni és a padlót nem szabad hosszabb 

ideig nedvesen hagyni. 
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Felhasználás: 3-5 l = 100 m² (oldat 1:1től 1:3ig) 

10-15 l = 100 m² (koncentrátum) 

 

4 TECHNIKAI ADATOK 

 pH érték: 7,5 (koncentrátum) 

Tisztitó- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode): GG 0 

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): kevesebb min 5% felületaktív anyag, nem 

ionikus felületaktív anyag. Tartalmaz: parfüm, limonene, hígítóanyagok. 

A Wood Floor Deep Clean terméket csak jól szellőztetett helységekben használja. 

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tartandó. 
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 A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett 

legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel 

betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű 

termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink 
használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az 

alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát 

saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem 

használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a 

harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is. 


