Artelit Professional
Środek do pielęgnacji parkietu PM-120
Artelit Professional Środek do pielęgnacji parkietu PM-120 jest przeznaczony do pielęgnacji
parkietów, podłóg korkowych i innych wodoodpornych podłóg (wykładziny PCW, linoleum).
Produkt przeznaczony jest również do konserwacji podłóg lakierowanych fabrycznie. Ze
względu na różnorodność dostępnych materiałów zaleca się wykonanie wstępnych testów w
celu sprawdzenia adhezji. Należy stosować się do instrukcji producenta parkietu.

ZALETY
Tworzy warstwę ochronną
Nadaje się do wszystkich rodzajów wodoodpornych parkietów
Czyści i pielęgnuje powierzchnie
Odpowiedni do podłóg sportowych, zgodnie z DIN 18032-2
Dostępny w wersji mat, półmat I połysk

SPOSÓB UŻYCIA
Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w
MSDS-ie.
1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 Podłoga musi być czysta, trwale sucha i odkurzona, wolna od wszelkich pozostałości
kurzu, piasku i pyłu.
2. APLIKACJA
Wstrząsnąć przed użyciem!
Pierwsza pielęgnacja:
 Nałożyć 1-2 cienkie warstwy produktu na całą powierzchnię, obserwując pośredni czas
schnięcia po ok. 3 godzinach.
 Pierwszą pielęgnację należy przeprowadzać nie wcześniej niż po upływie 10-14 dni od
lakierowania podłogi praz po każdym gruntownym czyszczeniu. Kolejna warstwa PM120 może być nałożona na powierzchnię/podłogę po wyschnięciu przed poddaniem jej
wyjątkowo intensywnemu użytkowaniu.
Do celów bieżącej pielęgnacji:
 Rozcieńczyć produkt w proporjcji100 ml preparatu na 7-8 litrów wody.
 Nałożyć równomiernie cienką warstwę na podłogę za pomocą np. miękkiego mopa.
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Celem podniesienia efektywności czyszczenia zalecane jest stosowanie 2 wiader : 1 wiadro
z czystym roztworem PM-120 oraz drugie wiadro z ciepłą czystą wodą do płukania mopa.

SUBSTANCJE WEDŁUG ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE DETERGENTÓW
Woda, polimery, woski, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, zapachy,
konserwanty (methylchloroisothiazolinone).

DANE TECHNICZNE
Parametr
Wydajność
Czas schnięcia

Czyszczenie narzędzi
Sposób aplikacji
Przechowywanie
Klasa szkodliwości dla wody

Wartość
Ok. 30 ml/m2 na warstwę
- druga warstwa po ok. 3 godzinach
- odporność na czynniki zewnętrzne po ok.
4 godzinach
Wodą zaraz po użyciu
Niestrzępiąca się ściereczka do podłogi lub
inne
12 miesięcy w nieotwartym opakowaniu
1

NORMY/ ATESTY/ CERTIFIKATY
Testowanie właściwości antypoślizgowych zgodnie z normą DIN 18032-2.

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE
Produkt można przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych
opakowaniach, w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP
Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta. Postępowanie z odpadami:
Resztki produktu i puste opakowania muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi,
przepisami lokalnymi.
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Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej
wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za
powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem
produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani
Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego,
bądź błędnego użycia jej materiałów.
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