
Řada k Pokládce / Detergenty, Ochranné Prostředky a Vosky na Parkety

Účel použití
Hloubkové čištění a odstraňování vrstev vosku z:
- PVC podlah, gumových podlah a linoleí
- podlah z lakovaného dřeva a hotových podlah
- podlah ošetřených přípravkem Slc® Eco Silowax, nebo Slc® Eco Silolux

Nepoužívejte
Na odstranění vrstev rozpouštědlových vosků, pro každodenní údržbu lakovaných dřevěných podlah.

Rozsah Použití
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ekokompatibilní detergentní odstraňovač vosku na hloubkové čištění podlah. ideální pro 
GreenBuilding. koncentrát na vodní bázi, šetrný k životnímu prostředí a zdraví uživatele.

Slc® Eco Siloleva důkladně čistí a účinně odstraňuje zbytky starého vosku bez poškození lakovaných povrchů 
dřevěných podlah, hotových parket, laminovaných panelů a PVC podlah, gumových podlah, linolea.

Slc® Eco Siloleva

Výhody VýRoBku

• Ideální k očištění před nanesením výrobku Slc® Eco Silolux nebo  
Slc® Eco Silowax

• Výrobek sloužící k odstranění starých vrstev výrobku Slc® Eco Silolux  
a Slc® Eco Silowax
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SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

způsob použití
Produkt připravený k použití.
Naředit jeden díl přípravku Slc® Eco Siloleva s 5–10 díly vlažné vody. 

Nanášení
Rozetřít roztok po podlaze a nechat působit po dobu 5 minut. Přetřít hadrem a rýžákem, nebo mycím strojem vybaveným tvrdým kartáčem, a setřít odstraněnou špínu. Opakovaně 
omývat čistou vodou až do odstranění všech zbytků špíny a vosku.

NáVod k Použití



KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e - m a i l :  i n f o @ k e r a k o l l . p l

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v září 2013 (odk. GBR Data Report - 10.13); upozorňujeme, že mohou být kdykoliv předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné aktualizace je 
možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí. Přesto s ohledem 
na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro předpokládané použití.

Vzhled průhledná tekutina
Balení lahve 1 l
Skladování ≈ 12 měsíců v původním balení
Upozornění chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Pracovní teplota od +10 °C do +30 °C
Schnutí ≈ 1 h
Vydatnost při nanášení hadříkem ≈ 20 – 30 ml/m2

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle podmínek na stavbě: teploty, ventilace a savosti podkladu.

techNické Údaje dle kValitatiVNí NoRmy keRakoll

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- během používání nepolévat čištěný povrch vodou ani mycím roztokem
- důkladně větrat místnosti pro zlepšení schnutí
- nechodit ani nepřecházet po mokré či nedokonale uschlé podlaze
- během používání se řiďte platnými bezpečnostními normami a instrukcemi 
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl
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Pro odstraňování velmi tlustých či starých vrstev je doporučeno použít silnější koncentrace, nebo delší čekací dobu.
Nenechávat uschnout roztok přípravku Slc® Eco Siloleva na podlaze: v případě potřeby namočit znovu povrch malým množstvím vlažné vody, aby se zabránilo tvorbě skvrn.
Před použitím za účelem čištění linoleových podlah je nutno ověřit stálost jejich barvy: v případě nutnosti tedy aplikovat slabší roztok a nechat jej působit po kratší dobu.
Věnovat zvláštní pozornost při čištění podlah lakovaných vodou ředitelnými laky: nepoužívat přípravek Slc® Eco Siloleva, ale pouze neutrální mycí prostředky.
Složení (Doporučení CEE 89/542): neiontové povrchově aktivní látky: 10–15%; nechlorovaná organická rozpouštědla: 15–20%; fosfáty: méně než 2% (P < 0,5).
Biologická odbouratelnost: nad 90% (článek 7 zákona ze dne 26.04.1983 č. 136).

další PokyNy


