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

Účel použití
Údržba dřevěných podlah ošetřených přípravkem Slc® Eco Oil-Balsam HP.

Vnitřní podlahy.

Nepoužívejte
Na surové dřevěné neošetřené podlahy, lakované podlahy všeobecně a na předupravené parkety. 

Rozsah Použití
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NTRIBUTES TO

P O I N T S

ekokompatibilní regenerační balzám na údržbu dřevěných podlah, na které byl nanesen  
slc® eco oil-Balsam hP, ideální pro GreenBuilding. Jednosložková hmota, neškodná pro 
zdraví pracovníků.

Slc® Eco Balsam Care zpevňuje vlákna, vytváří ochrannou vrstvu s nepřetržitou hydrofobní ochranou, obnovuje 
přírodní barvu povrchu.

Slc® Eco Balsam Care

Výhody VýRoBku

• Snadné nanášení

• Samolešticí

• Poskytuje výživu vláknům a oživuje povrchovou úpravu

• Vytváří hydrofobní ochranu
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SYSTÉM MĚŘENÍ ATESTOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGANIZACÍ SGS

Příprava podkladu 
Pečlivě očistit dřevěnou podlahu přípravkem Slc® Eco Silopark (podle instrukcí uvedených v technickém listu), důkladně opláchnout pro odstranění všech zbytků špíny a nechat 
uschnout.

způsob použití
Produkt připravený k použití.

Nanášení
Pomocí ručního rozprašovače aplikovat přípravek Slc® Eco Balsam Care na menší části podlahy a okamžitě povrch přejet jednokotoučovým kartáčem a kotoučem Slc® Pad bianco 
či bavlněným hadříkem pro rovnoměrné nanesení. Pokračovat bez přerušení a udržovat kotouč Slc® Pad bianco či bavlněný hadřík dostatečně, ale ne příliš namočený v přípravku.

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 bílá průhledná tekutina
Balení lahve 1 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
Schnutí ≈ 6 h
Vydatnost ≈ 15 ml/m2 pro nátěr

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
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- nechodit ani nepřecházet po mokré či nedokonale vyschlé podlaze 
-  zbytky přípravku, nástroje, dřevěný prach, bavlněné hadry, papír či podobné výrobky namočené do tekutého přípravku a ponechané v těchto podmínkách mohou způsobit 

samovznícení; je proto nutné je před likvidací opláchnout vodou a nechat uschnout na místě bez rizika vzplanutí 
- 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 získání homogenního vzhledu je nutné nanést rovnoměrnou vrstvu a řídit se doporučeným množstvím.
Pro čištění podlah ošetřených přípravkem Slc® Eco Balsam Care použít výrobek Slc® Eco Silopark, a to dle instrukcí uvedených v příslušném technickém listu.
Podle stavu opotřebení a provozních podmínek aplikovat pravidelně dle potřeby přípravek Slc® Eco Balsam Care, a to po předchozí úpravě povrchu parket.

další PokyNy


