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

Účel použití
Ochrana a leštění: 
- tradičních dřevěných či vícevrstvých lakovaných a předlakovaných podlah
- PVC podlah, gumových podlah, linolea atd.

Vnitřní podlahy.

Nepoužívejte
Na surové a nelakované dřevěné podlahy, na mramorové podlahy, keramické dlaždice, kameninu a všeobecně na savé podlahy.

Rozsah Použití

00
29

8S
lc®

 Ec
o S

ilo
wa

x C
od

e: 
SL

C1
42

 20
13

/1
0-

CS

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

ekokompatibilní ochranný nátěr na podlahy. ideální pro GreenBuilding. Jednosložkový na 
vodní bázi, šetrný vůči životnímu prostředí a zdraví uživatelů.

Slc® Eco Silowax vytváří samolešticí ochrannou vrstvu sloužící k ochraně lakovaných dřevěných podlah, PVC podlah, 
gumových podlah a linolea.

Slc® Eco Silowax

Výhody VýRoBku

• Navrací a sjednocuje povrchový lesk

• Vytváří vrstvu chránící před opotřebením

• Vysoká odolnost proti omytí
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SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

 

Příprava podkladu 
Pružné podlahy: důkladně umýt podlahu k ošetření přípravkem Slc® Eco Silopark, nebo v případě potřeby přípravkem Slc® Eco Siloleva (podle instrukcí uvedených v příslušném 
technickém listu), pečlivě opláchnout, aby se odstranily veškeré zbytky špíny, a nechat uschnout.
dřevěné podlahy: důkladně umýt podlahu k ošetření roztokem přípravku Slc® Eco Silopark (podle instrukcí uvedených v příslušném technickém listu), pečlivě opláchnout, aby 
se odstranily veškeré zbytky špíny, a nechat uschnout.

způsob použití
Produkt připravený k použití.

Nanášení
Pomocí navlhčeného hadříku, či aplikátoru vosku rozetřít tenkou a rovnoměrnou vrstvu přípravku Slc® Eco Silowax a nechat uschnout po dobu cca 1 hod.
V případě potřeby nanést po kompletním vytvrdnutí předchozí vrstvy ještě druhou a třetí vrstvu, a to křížem.

Čištění
Odstranit zbytky přípravku Slc® Eco Silowax vodou před jeho vytvrdnutím. Po vyschnutí je možno přípravek odstranit pomocí výrobku Slc® Eco Siloleva.

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 mléčně bílá tekutina
Balení lahve 5 l / 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 ≈ 15 ml/m2 na jednu vrstvu

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 použití nepolévat ošetřovaný povrch vodou ani jiným roztokem 
- Nechodit ani nepřecházet po mokré či nedostatečně vyschlé podlaze 
- před použitím neprotřepávat a zabránit tvorbě pěny 
- 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

uPozoRNěNí
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Pro získání jednotného vzhledu je nutno nanášet rovnoměrné vrstvy přípravku a dodržovat doporučená množství.
Pro následné čištění podlah ošetřených přípravkem Slc® Eco Silowax použít výrobek Slc® Eco Silopark podle instrukcí uvedených v příslušném technickém listu.
Pro údržbu podlah ošetřených přípravkem Slc® Eco Silowax použít roztok v poměru Slc® Eco Silowax : voda = 1 : 5, nebo Slc® Eco Silolux naředěný v mycí vodě v poměru  
Slc® Eco Silolux : voda = 1 : 3.
V případě potřeby nanést ještě jednu vrstvu přípravku Slc® Eco Silowax na místa, kde je více vidět opotřebení, a v místech s větším provozem.
Po ošetření povrchu přípravkem Slc® Eco Silowax je možné provádět pravidelnou údržbu výrobkem Slc® Eco Silolux.
Pro odstranění starých povlaků či příliš silných vrstev přípravku Slc® Eco Silowax použít výhradně prostředky pro odstranění vosků, jako například Slc® Eco Siloleva.

další PokyNy


