Technický list výrobku
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Prémiový ošetřovací prostředek na parkety

UZIN Hardwood Care
(ošetřovací emulze pro všechny lakované dřevěné podlahy)

Ošetřovací emulze pro první a běžné ošetřování lakovaných dřevěných podlah

Oblasti použití:
Emulze na bázi vody pro velmi kvalitní ochranu dřevěného
povrchu. Zlepšuje ochranu a vzhled povrchu a prodlužuje
životnost povrchové vrstvy na podlaze. Zvláště vhodná
je pro první a běžné ošetřování lakovaných dřevěných a
korkových podlah.

Vhodná pro:
► lakované dřevěné podlahy
► lakované korkové podlahy
► předem, již z výroby, lakované dřevěné podlahy
► linoleum
► PVC

Přednosti výrobku / vlastnosti:
► schopnost vytvořit povrch nejvyšší tvrdosti
► protiskluzný efekt
► speciální odolnost proti opotřebení, dlouhodobá ochrana
► prodloužená životnost dřevěných podlah
► rychleschnoucí

					
Technická data:
Způsob balení:

5 l plastový kanystr
0,75 l plastová láhev

Skladovatelnost:
Barva:
Spotřeba:

min. 24 měsíců
transparentní
první ošetření: ca 7 -10 ml/m2
běžné ošetření: ca 100 – 250 ml/10 l vody

Teplota zpracování:

18 – 25 o C

Pochozí:

po ca 60 minutách*

* při 21 o C a 65% relativní vlhkosti vzduchu

Uzin Utz AG
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
E-Mail info@uzin-utz.com
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UZIN Hardwood Care
Příprava podkladu:
Podlaha musí být suchá, čistá a zbavená všech znečišťujících
látek jako mastnota, olej, zbytky barev a vosku. Odstranit
stopy po špíně a prachu použitím mopu, koštěte nebo
vysavače.

Zpracování:
► nádobu před upotřebením krátce a lehce protřepat
► první ošetření: nanést tenkou, rovnoměrnou povrchovou
vrstvu UZIN Hardwood Care pomocí houby nebo mopu.
Aplikovat neředěný produkt v množství do 10 ml/m2.
Není nutné žádné rozleštění. Povrch může být již za ca
60 min. zatížen.
► běžné ošetření: zředit ca 100 -250 ml UZIN Hardwood
Care s 10 litry vody a aplikovat v tenké vrstvě pomocí
houby, utěrky nebo mopu. Povrch může být již za ca 60
min. zatížen. Toto běžné ošetřování se musí pravidelně
opakovat podle namáhání podlahy.
► nechejte povrch schnout 60 minut, houbu, utěrku nebo
mop vymyjte vodou

Ochrana práce a životního prostředí:
Čisticí prostředek na bázi vody. Nehořlavý. Při práci s výrobkem doporučujeme použít
ochranný krém a větrat pracovní prostředí. Dbejte bezpečnostních informací na
etiketě výrobku a stejně tak i v bezpečnostním listu.

Likvidace:
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace,
vod nebo do země. Plastové nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou
recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné tekuté
zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Zaschlé zbytky produktu jsou stavební odpad.

Důležitá upozornění:
► skladovatelnost v relativně chladném prostředí je
v originálním balení min. 24 měsíců. Chránit před
mrazem. Kanystr opatrně otevřít a opět pevně uzavřít
a obsah co nejrychleji zpracovat. Produkt nechat před
použitím aklimatizovat na pokojovou teplotu.
► ošetřování s UZIN Hardwood Care nezačínat dříve než
bude čerstvě lakovaný povrch plně chemicky vytvrzen
(závisí na použití parketového laku, dodržujte instrukce
technického listu výrobku)
► správná pravidelná údržba pomocí UZIN Hardwood Care
zlepšuje vzhled a zvyšuje
životnost lakované podlahy
► Čerstvě ošetřené plochy je možno zakrýt kobercem či
jinou podlahovou krytinou eventuálně zatížit těžkými
předměty nejdříve za 24 hodin.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být
námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést
vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Odhad spotřeby je orientační a vychází z našich dlouhodobých
zkušeností ohledně jednotkových spotřeb jednotlivých materiálů. Situace na stavbě (kvalita podkladu, klimatické podmínky apod.), způsob zpracování výrobků, případně další aspekty
však mohou tyto spotřeby zásadně ovlivnit. UZIN nepřebírá žádnou záruku ohledně množství zpracovaného materiálu na zakázce. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na naší domovské stránce na www.uzin.cz.
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