Technický list
Prostředek pro čištění a ošetřování parket

KiOil Polish
•
•
•
•
•
•

pro prvotní ošetření parket i úplnou péči o parkety
pro udržovací péči o parkety
silný účinek
vhodný pro KiOil HO
vhodný pro KiOil Color
vhodný pro KiOil WO
Popis produktu

Technické údaje

KiOil Polish je bezbarvý, vodní čistící a ošetřovací
prostředek pro použití na impregnačních olejích KiOil HO
a KiOil Color. Při prvotním ošetření a při provádění plné
péče se KiOil Polish používá nezředěný, při provádění
udržovací péče se zředí vodou. Výrobek obsahuje vosky a
v případě potřeby ho lze vyleštit.

Báze
Teplota zpracování
GISCODE

Skladování

Příprava podkladu
Podlahu zameťte nasucho koštětem nebo vyluxujte vysavačem s nasazeným smetáčkem. Volné částice jako
písek nebo nečistoty je třeba odstranit, neboť působí
jako brusný papír a mohou poškodit povrch podlahy.

Zpracování
KiOil Polish před použitím protřepejte.
Při provádění prvotního ošetření a plné péče se KiOil
Polish nanáší rovnoměrně v tenké vrstvě mopem nebo
měkkým hadrem, který nepouští chlupy. Pro zvýšení
lesku je možno ošetřenou plochu vyleštit pomocí jednokotoučové brusky s bílými pady.
Pro průběžné ošetřování parket se KiOil Polish zředí
vodou. 100 až 150 ml KiOil Polish se přidá do 5 l vlažné
vody o teplotě 20 °C. Následně se pak podlaha vytře
mírně vlhkým hadrem. Pro dosažení co možná nejlepšího
výsledku doporučujeme používat dva kbelíky. Hadr, se
kterým se vytírá se v prvním kbelíku vypere a ve druhém
kbelíku se připraví pro další vytírání.
Po vytření nechte podlahu úplně uschnout.

vosky na polosyntetické bázi
+15 °C až +25 °C
GE 10
při teplotě +6 °C až +25 °C v neotevřených
obalech skladovatelnost 2 roky od data
výroby
neskladovat při teplotách pod +5 °C
citlivý na teploty pod bodem mrazu

Spotřeba
Nezředěný

2

cca. 30 - 40 ml/m

Udržovací péče - zředěný 100 - 150 ml KiOil Polish na 5 l
vody.

Důležité upozornění
Podlahu vytírejte pouze mírně vlhkým, dobře vyždímaným hadrem, který nepouští chlupy a na povrchu podlahy nenechte stát žádnou vodu. Je-li třeba, tak podlahu
vytřete opakovaně, aby se nečistoty z podlahy bezezbytku odstranily. Pokud se podlaha ještě leskne vlhkostí,
nemělo by se na ní vstupovat. Nebezpečí uklouznutí.
Nepoužívejte ocelové špony nebo čistící prostředky,
které by mohly způsobit poškrábání podlahy. Prosíme
dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických listech
č. 2 a 6.

Nářadí
Hadr na vytírání, mop, kbelík, jednokotoučová bruska,
pady.
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Technický list
Čištění
Nářadí očistěte ihned po použití vodou.

Balení

Č. výrobku EAN

10 x 1 litr
plastové obaly

52052

Člověk a životní prostředí
Prosíme dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která
platí pro zacházení s chemikáliemi.
Ostatní informace viz. bezpečnostní list www.kiesel.cz

Upozornění
Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití
našich výrobků jsou založeny na našich znalostech a
zkušenostech. Z důvodu různorodosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém případě
provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich výrobků pro zamýšlený pracovní postup a
účely.
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání svoji platnost.
Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technickém
listu výrobku www.kiesel.cz a v bezpečnostních listech na
internetových stránkách www.kiesel.com/sidacz/.
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