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Sredstvo za mat površino
parketa
HITRA
POPRAVILA

ZAŠČITA TAL

1. Opis izdelka
Polimerna disperzija za nego vseh vodoodporno lakiranih lesnih in parketnih tal. Ščiti nov parket z mat
negovalno plastjo, proti sledovom hoje in odrgninam in naredi star in bled parket ponovno sijoč. Odlična
oprijemljivost tudi na UV lakiranem parketu. Posebej primerno za parket s svileno mat premaznim lakom. Redno
čiščenje negovane obloge, optimalno s sredstvom za nego parketa, se tako olajša.
2. Področja uporabe
Vodoodporno lakirana lesena in parketna tla. Upoštevati navodila za posamezne talne obloge.
3. Uporaba
Sredstvo za sijaj parketa nerazredčeno v enakomerno debelem sloju nanesemo s široko krpo za tla ali s
krpo za brisanje tal, ki ne pušča koščkov..
Zaščita tal se ohrani, če se premaz nanese na parket po vsakem čiščenju.
Negovalni ciklus se opira na stopnjo obremenjenosti:

− Malo obremenjena tla (npr. v bivalnih ali spalnih prostorih, pisarniški prostori brez javnosti) obdelamo s
sredstvom približno vsake tri mesece.

− Srednje obremenjena tla (npr. v hodnikih, na stopnišču, v pisarniških prostorih z javnim prometom)
po potrebi obdelati s sredstvom vsaka 2-4 tedne, močneje obremenjene površine tudi pogosteje

− Močno obremenjene površine (npr. v gostiščih, trgovinah, nakupovalnih hišah, šolah ali na plesiščih)
sredstvo uporabimo tedensko, na zelo močno obremenjenih površinah tudi pogosteje.
Opozorilo:

Sredstvo za sijaj parketa okrepi naravni vzorec tal in povzroči intenzivnejšo
barvo. Po navadi je ta učinek željen, vendar je priporočljivo, da na
nevpadljivem mestu opravite preizkus pred uporabo na celotni površini.
Ob nanosu preprečite močne sončne žarke in prepir, izklopite talno gretje. Pri posebej
občutljivih vrstah lesa (npr. bukev ali javor) priporočamo predhodno obdelavo z
impregnacijskim sredstvom za robove.

Poraba:

20-25 g/qm na nanos
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4. Tehnični podatki
pH-Vrednost:
Vsebnost:

ca. 8,0 (koncentrat)
Vsebuje BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, dišave, topila in
negovalne komponente.

GIS koda:

GE 10 (koda izdelka za sredstva za čiščenje in nego)

Parket Glanz sredstvo za parket potrebno hraniti v zaprti originalni embalaži v hladnem in suhem
prostoru, zaščiteno proti zmrzali ter pod ključem in izven dosega otrok.
5. Kontrola kakovosti
Inštitut za opremo talnih površin in prostorov Richard A. Kille, Köln (IFR)
6. Embalažne enote
750 ml - plastenka
5l
- kanister

V tem dokumentu predstavljene informacije so rezultat našega najboljšega znanja in najnovejšega
stanja tehnike. Ob skrbnem upoštevanju navedenih priporočil za obdelavo ter opozoril na materialih,
za katere so ti izdelki namenjeni, ob uporabi ne bo prihajalo do škode. Seveda pa se uporaba naših
izdelkov izvaja izven področja našega nadzora, zato je vaša odgovornost, da preverite ustreznost
naših izdelkov za nameravane postopke in namene uporabe. Naši nasveti so tako nezavezujoči in jih
ni možno – tudi glede na pravice zaščite tretjih – uveljavljati kot podlago za odgovornost. Potrebno je
upoštevati ustrezna priporočila, smernice in standarde kot tudi veljavna tehnična pravila. Z izdajo te
verzije tehnične informacije o izdelku vse predhodne verzije postanejo neveljavne..
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