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PARQUET LACQUER FIX 

PREPARAT DO ODŚWIEŻANIA  

PARKIETÓW I PODŁÓG Z DREWNA 

ZASTOSOWANIE  Preparat na bazie akrylu d o odswieżania lakierowanych parkietów i   
   podłóg z drewna, o małych zarysowaniach i przetarciach.   

WŁAŚCIWOŚCI           łatwy w stosowaniu, gotowy do użycia 

DANE TECHNICZNE  

                                      PH....................................................ok. 7.5 

                                      Półmat.............................................(Gloss) 20 

                                      Półpołysk ........................................(Gloss) 55 

  Palność.......................................... niepalny 

  Odporność zamarzania………….....zamarza 

INSTRUKCJA STOSOWANIA  

   Wstrząśnij dobrze butelka przed użyciem. Przetrzyj podłoge należycie środkiem 
  do czyszczenia parkietów np.Kiilto Parquet Cleaner. Pozostaw do wyschnięcia.Zwilż 
  mop wodą. Wylej Parquet Laquer FIX na podłogę, ok. 0,5 dl = 50 ml jednorazowo i 
  nanieś cienką warstwę. Pozostaw do wyschnięcia minimum 1 godzinę. 

   Aby dobrać rodzaj połysku należy przetestować na małej, powierzchni na uboczu. 
  Produkt może być stosowany na dużych i małych podłogach. Na małych  
  powierzchniach, należy oznaczyć taśmą linie bloczków parkietowych, a nastepnie 
  nanieść Preparat na oznaczoną powierzchnię. Zdjąć taśmy natychmiast po  
  nałożeniu preparatu. 

ZUŻYCIE  okolo 40m² z 1 butelki 0,5 litra 

OPAKOWANIA  0,5 litra  

  

BHP   Unikaj zbędnego kontaktu ze skórą. Do dłuższych prac zalecamy rękawice  
   ochronne. Jeśli produkt dostanie się do oczu, przepłucz dużą ilością wody i poszukaj 
   porady lekarskiej, jeśli to konieczne. TRZYMAJ POZA ZASI ĘGIEM   
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   DZIECI. CHRONIĆ PRZED ZAMARZANIEM. Karta charakterystyki i instrukcje  
   utylizacji dostępne na  www.kiilto.com i kiilto.pl. 

DODATKOWE INFORMACJE  

   Powyższe zalecenia bazują na naszych własnych badaniach i naszej najlepszej 
   wiedzy. Lokalne warunki stosowania i metody mogą się różnić i pozostają poza  
   naszą kontrolą. Dlatego nie możemy być odpowiedzialni za prace w terenie.  

10/13 Należy sprawdzić ważność wydrukowanej karty technicznej. W celu uzyskania dodatkowych informacji  
 prosimy o kontakt z naszym biurem:  


