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

Účel použití
Čištění povrchů ošetřených Slc® Eco Oil-Deck HPX

Vnější dřevěné podlahy či jiné prvky.

Nepoužívejte
Na surové dřevěné a ještě nelakované podlahy, všeobecně na lakované podlahy a hotové parkety .

Rozsah Použití
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Výhody VýRobku

• Koncentrát s vysokou vydatností

• Účinně čistí a vyživuje vlákna

• S vysokým stupněm biodegradability

GReeNbuildiNG RatiNG®

SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS
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Water Based

Solvent ≤ 80 g/kg

SLV
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Health Care

Výrobek na 
vodní bázi

Omezený obsah 
rozpouštědel

2 g/kg

Označení vlivu na 
životní prostředí 

není nutné

Není toxický  
a nebezpečný

slc® eco oil-deck care
 - Kategorie: Organické Tekuté
 - Třída: Detergenty, ochranné prostředky a vosky na parkety
 - Rating: Eco 4

ekokompatibilní olej s přídavkem mýdla na čištění a údržbu podlah a dřevěných prvků, na 
které byl nanesen slc® eco oil-deck hPX, ideální pro Greenbuilding. koncentrát, na vodní 
bázi, s nízkým obsahem rozpouštědel, neškodný pro životní prostředí a zdraví pracovníků.

Slc® Eco Oil-Deck Care účinně čistí a obnovuje vlákna venkovních podlah a dřevěných prvků, na které byl nanesen 
Slc® Eco Oil-Deck HPX.

Slc® Eco Oil-Deck Care
CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

způsob použití
Naředit vlažnou vodou v poměru Slc® Eco Oil-Deck Care : voda = 1 díl : 10 dílů.

Nanášení
Pomocí dobře vyždímaného šňůrkového mopu, nebo namočeného hadru setřít čištěný povrch. Dle potřeby občas znovu namočit hadr/mop do mycího roztoku, vyždímat a 
pokračovat v čištění. Oplachování není nutné.

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 krém slonovinově žluté barvy
Balení kanystry 5 l
Skladování ≈ 12 měsíců v původním balení na suchém místě
Upozornění chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Pracovní teplota od +10 °C do +30 °C
Biologická odbouratelnost ≥ 90%
Vydatnost (aplikace šňůrovým mopem) ≈ 100 ml v 1 litru vody

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 čištění nepolévat čištěný povrch vodou ani mycím roztokem
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- nechodit ani nepřecházet po mokré či nedokonale vyschlé podlaze  
- 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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V případě čištění malých povrchů a/nebo odolných skvrn nalít přípravek Slc® Eco Oil-Deck Care přímo na vlhký hadřík a přetřít dané místo.

další PokyNy


