euku – wax / mattwax
protiskluzový vosk
podle DIN 18032
pro sportovní podlahy

samolešticí
odolný proti setření při vytírání
pro všechny lakované podlahy
Popis produktu:
Údržba na podlahu na bázi vosků a polymerů.
Určeno pro péči a optické oživení povrchu
lakovaných dřevěných a korkových podlah, PVC a
také přírodního linolea, Chrání povrch podlahy před
opotřebením a částečně i proti vlhkosti. Protiskluzný
dle požadavků normy DIN 18032.
euku-wax pro podlahy lakované lesklým nebo
polomatným lakem.
euku-mattwax pro podlahy lakované extra matným
lakem.

Středně zatěžované podlahy /spojovací prostory,
koridory, chodby a veřejné prostory/ vždy po 3
měsících nebo dle nárazového provozu.
Silně namáhané prostory /restaurace, školy a jiné
veřejné prostory/ 1 x měsíčně, nebo před každou
větší akcí.
Spotřeba:
20-50 ml/m2 (1 l- 40m2)
Schnutí:
Neředěný přípravek nechte zaschnout v ideálním
případě přes noc. Schnutí je závislé na teplotě
v místnosti a podlahy, i na vzdušné vlhkosti.

Oblast použití:

Skladovatelnost:

Doporučená údržba na lakovanou podlahu nebo
neprodyšnou povlakovou krytinu, viz pokyny pro
údržbu jednotlivých krytin a povrchových úprav
dřevěných podlah.
Euku wax a euku mattwax naplňuje požadavky
normy DIN 18356 pro údržbu lakovaných a
impregnovaných dřevěných podlah.

V chladu a suchu v originálních obalech nejméně 24
měsíců od data výroby. Chraňte před dětmi. Chránit
před mrazem!

Pokyny pro zpracování:
Přípravek euku wax/ euku mattwax
dobře
protřepejte. Údržba se nanáší na očištěnou, suchou
podlahu měkkým hadrem nebo mopem eukuwischwiesel rovnoměrně v tenké vrstvě. Během
schnutí již nanesený vosk neroztírejte, aby se
nezničil ochranný film. Lze následně po vyschnutí
přeleštit strojem na údžbu High Speed. Čištění
použitého nářadí ve vodě. Zamezte průvanu a
slunečnímu záření, vypněte před aplikací podlahové
topaní.
Lze ředit vodou.
Ochrana podlahy se zvyšuje pravidelným
používáním přípravku po řádném očištění povrchu
podlahy. Opakování údržby závisí na druhu a
četnosti zatížení:
Málo zatěžované podlahy /obývací místnosti a
ložnice, kanceláře bez pohybu veřejnosti/ 1- 2x
ročně dle potřeby.

Technické údaje:
Obsahuje: CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE,
bronopolem, parfémy, rozpouštědla,
zušlechťovací látky.
Pracovní teplota: pokojová teplota a teplota
produktu by neměla být nižší než 15 ° C během
aplikace a schnutí.
GISCODE GE10. Žádné nebezpečné věcí ve
smyslu přepravních předpisů.
Není předmětem klasifikace podle Nařízení o
nebezpečných látkách.
Odstranění obalů: Vyprázdněná balení lze dát do
tříděného odpadu.
Další informace jsou uvedeny v bezpečnostních
listech www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/
Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní
informace podle současné úrovně technických znalostí. Tyto
instrukce Vás však nezbavují povinnosti provádět vlastní
zkoušku našeho výrobku s ohledem na jeho vhodnost pro
zamýšlený způsob zpracování a použití. Prodej našeho výrobku
se řídí našimi obchodními a dodacími podmínkami.
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