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Stosowanie i dozowanie

Dozowanie zgodnie
z zastosowaniem i
stopniem zabrudzenia.
Stosować się do
poniższych instrukcji.
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L Ręczne mycie podłogi:

wipe the floor with a
drained wipe cover.

Środek do mycia i impregnacji laminatu oraz podłóg drewnianych
■ Impregnacja ■ Ochrona ■ Bezpieczeństwo

Profil produktu
■ TIMBER lamitan jest wysoce efektywnym produktem myjącym do wszystkich wodoodpornych, twardych pokryć

podłogowych.
■ Wysoce efektywna formuła produktu TIMBER lamitan wytwarza niewidoczny film ochronny, który nie wpływa

negatywnie na naturalną optykę podłogi i nie zmienia właściwości poślizgu.
■ Przy regularnym stosowaniu produktu TIMBER lamitan fomuje się ochronna powłoka, dzięki której nie ma potrzeby

polerowania.
■ Nawet łączenia laminatu czy zabezpieczonego parkietu, które są podatne na absorbowanie wilgoci i pęcznienie, mogą

być trwale zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

Miejsce aplikacji
■ TIMBER lamitan idealnie nadaje się do konserwującego mycia wszystkich twardych podłóg wysokiej

jakości, podatnych na absorbowanie wilgoci i pęcznienie, np. niezabezpieczone podłogi drewniane, laminat, podłogi
z korka.

Skład
<5% Niejonowe środki powierzchniowo czynne, Kompozycje zapachowe, METHYLISOTHIAZOLINONE,
BENZISOTHIAZOLINONE

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: For professional use only. For further information see Safety Data Sheet.
Przechowywanie: Store at room temperature in the original container. Keep from freezing.
Ochrona środowiska: Only give completely emptied packaging to a special waste disposer.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713338  10 x 1 L
Kod produktu 713339  2 x 5 L

Wartość pH 4

Zaufany partner


