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Zakres stosowania 

 

 

Środek do konserwacji, odświeżania i pielęgnacji lakierowanych podłóg 

drewnianych. Tworzy na podłodze warstwę ochronną i wydłuża czas jej 

użytkowania. Niweluje niewielkie zarysowania i zmatowienia, chroni przed 

zabrudzeniami. Odświeża wygląd wcześniej użytkowanej podłogi. 

 

Główne zalety produktu  wydłuża czas użytkowania powłoki lakieru 

 odświeża powłokę lakierową 

 łatwy w użyciu 

 
Kolory 
 

biały 

Wydajność przy jednej 
warstwie do 40 m

2
/l w zależności od stanu powierzchni przeznaczonej do konserwacji 

Rekomendowana ilość 

warstw  
2 

Rekomendowane 

narzędzia 

mop do powierzchni drewnianych 

 

 

Stosowanie 

 

Podłogę należy odkurzyć i wyczyścić za pomocą Środka do codziennej pielęgnacji 

podłóg drewnianych, aby nie zakonserwować zanieczyszczeń.  

Stare i silne zabrudzenia usunąć Środkiem gruntownie czyszczącym do podłóg 

lakierowanych. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od pasty, wosku, 

wcześniej używanych środków konserwujących i innych zanieczyszczeń. 

Parametry techniczne Norma/Wytyczne Wartość 

Ilość warstw --------------------------- 2 

Czas schnięcia powierzchniowego [h], najwyżej ---------------------------- 45 min. 

Gęstość w 20±0,5C, [g/cm
3 

]  1,016 

Rozcieńczalnik ---------------------------- woda 
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Środek do konserwacji podłóg lakierowanych 
Połysk/półmat 
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Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć butelkę a następnie za pomocą czystego 

mopa nałożyć cienką warstwę nierozcieńczonego środka do konserwacji. Należy 

unikać silnego przemoczenia podłoża. 

Czynność tę należy wykonywać dwukrotnie w odstępie 45 min. tak, aby uniknąć 

zadeptania naniesionej powłoki (drugą warstwę nałożyć w kierunku prostopadłym 

do kierunku nakładania pierwszej warstwy - "na krzyż"). 

Powierzchnię przed użytkowaniem pozostawić na około 8 h. 

Konserwację należy powtarzać co 6 miesięcy. Pierwszą konserwację należy 

przeprowadzić po ok. 14 dniach od lakierowania. 

Zaleca się regularne czyszczenie podłogi Środkiem do codziennej pielęgnacji 

podłóg lakierowanych. 

 

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.  

Nadmiar użytego Środka do konserwacji podłóg lakierowanych połysk może 

powodować zwiększenie poślizgowości. 

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/

