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Junckers SYLVA POLISH
Politurační přípravek
Politurační přípravek Junckers Sylva Polish je určen
k čištění , údržbě a ošetřování lakovaných dřevěných podlah.
Na povrchu vytváří
protiskluzový film a zabraňuje také
vnikání vlhkosti a nečistot do povrchu a spár.
Technické údaje
Typ:
neionový tenzid pod 5 %, konzervační
činitel
Hodnota pH:
koncentrát i aplikovaný roztok cca 8
Balení:
1a5l
Vydatnost:
cca 80 – 100 m2/l
Teplota:
+ 5 °C
Způsob nanášení:
dobře vyždímaný hadr nebo mop
Doba schnutí:
cca 20 – 30 minut
Ředění:
pro týdenní čištění 100 ml/10 l vody
pro silně namáhané plochy používejte
přípravek neředěný
Čištění:
voda
Skladování:
několik
let
v originální
uzavřené
a
nepoškozené nádobě při teplotě + 20 °C
Pokyny pro použití

Ochrana životního prostředí: Odpady, včetně
vyprázdněných obalů by měly být zneškodněny v souladu
s platnými předpisy o odpadech. Doporučený kód odpadu: N
– 20 01 29.
První pomoc: V případě příznaků nebo při pochybnostech
vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevpravovat nic do
úst. Postiženému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a
klid. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k zástavě,
proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do
stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte
potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou
a mýdlem, případně použijte vhodný prostředek na mytí
pokožky. NEPOUŽÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při požití
nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.
Pro profesionální uživatele
bezpečnostní list.
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Obsahuje: Polymer 5-15 %, polyethylenový vosk 5-15 %,
konzervační činidlo.

Nové podlahy
Bavlněným hadrem, který nepouští chlup, naneste tenkou
vrstvu neředěného polituračního přípravku Junckers Sylva
Polish.
Týdenní údržba
Nařeďte 100 ml polituračního přípravku Junckers Sylva Polish
s 10 litry vlažné vody. Nanášejte dobře vyždímaným
hadrem. Plochy vystavované vysokému provozu můžete
ošetřovat častěji. Pokud to povrch podlahy vyžaduje, můžete
množství polituračního přípravku při údržbě zvýšit. Podlaha
může být používaná po cca 30 minutách, závisí na teplotě
okolí a aplikovaném množství.
Generální úklid
Pokud výsledek údržby není dostatečný a podlaha působí
zašlým dojmem, použijte odstraňující přípravek Junckers
Sylva Strip. Tímto odstraníte veškeré předchozí nánosy
Polishe a dostanete se až na lak. Potom ošetřete podlahu
podle návodu, který se doporučuje v části „Nové podlahy“.
Důležité upozornění:
Podlahy ošetřené polituračním přípravkem Junckers Sylva
Polish dále neleštěte!
Hadr vždy důkladně vyždímejte a přebytečnou vodu
okamžitě z povrchu setřete! Vyvarujete se tak případnému
poškození povrchu podlahy.
Pro silně namáhané povrchy můžete přípravek používat
častěji. Pokud to stav podlahy vyžaduje, můžete použít větší
množství poliše při údržbě.
Před použitím čtěte pečlivě informace na obale a dodržujte
bezpečnostní opatření.

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a
nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní
podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní
podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.
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