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Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są 
przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień 
jej wydruku. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez 
uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza 
kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakres stosowania 

 

 

Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi lakierowanej czyści usuwając z powierzchni 

zabrudzenia codziennej eksploatacji. Łatwy w użyciu. 

Główne zalety produktu  czyści i pielęgnuje 

 łatwy w użyciu 

 
Kolory 
 

bezbarwny 

Wydajność do 1000 m
2
/l środka w zależności od stanu powierzchni przeznaczonej do 

konserwacji 

Rekomendowane 

narzędzia 

mop do powierzchni drewnianych 

 

 

 

Stosowanie 

 

 

Podłogę należy odkurzyć aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia.  

Tłuste plamy i silne zabrudzenia usunąć nierozcieńczonym Środkiem do 

gruntownego czyszczenia.  

25 ml preparatu wlać do 5 l zimnej wody. 

Dobrze wyciśniętym mopem umyć podłogę i pozostawić do wyschnięcia. Należy 

unikać silnego przemoczenia podłoża. 

W celu zapewnienia ochrony podłogę należy 1-2 razy w roku zabezpieczyć 

Środkiem do konserwacji podłóg lakierowanych.  

Parametry techniczne Norma/Wytyczne Wartość 

Czas schnięcia powierzchniowego [h], najwyżej ---------------------------- 20 min. 

Gęstość w 20±0,5C, [g/cm
3 

]  1,03 

Rozcieńczalnik ---------------------------- woda 
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Data wydania: październik 2013 

Środek do bieżącej pielęgnacji podłóg 

lakierowanych 
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Ważne informacje Podczas nakładania unikać silnego nasłonecznienia i przeciągów, wyłączyć 

ogrzewanie podłogowe.  

Podczas czyszczenia podłogi należy unikać zbyt dużej ilości wody, ponieważ 

mogą powstać uszkodzenia w drewnie. 

Ze względu na właściwości antypoślizgowe lakieru nie należy stosować preparatu 

w salach gimnastycznych  

  

 

Data ważności  
 
Warunki 
przechowywania  
i transportu  

Nieograniczony okres trwałości (przy prawidłowym przechowywaniu). 

 

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych, w chłodnych i suchych 

pomieszczeniach 5- 25 
0
C 

 
 
Informacje 
dodatkowe 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania podłoża i lakierowania 

zamieszczone są na stronie internetowej www.domaluxprofessional.pl 

 

Rozcieńczalnik woda 

Wskazówki BHP i 
Ppoż. 

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie 

www.domaluxprofessional.pl 

Opakowania 
handlowe  1 L 

 

http://www.domaluxprofessional.pl/

