Απρίλιος 2016
Πλούσιο σε ευγενή κεριά, το υγρό κερί Cire Parquet αποτελεί αληθινή περιποίηση για όλα τα παρκέ, πατώματα
και ξυλοεπενδύσεις εσωτερικού χώρου. Προστατεύει και προσδίδει γρήγορα μια γυαλάδα που διαρκεί.
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§
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Ξύλινα παρκέ, Ξύλινα δάπεδα, Ξύλινα παρκέ όλων των τύπων
Πατώματα, δάπεδα από ξύλο, όλα τα ξύλινα σαλόνια και έπιπλα
Χρήση Εσωτερική

ΒΗΜΑ
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
§ Νέα πατώματα : τρίψτε καλά με γυαλόχαρτο (κοκ. 120). Ξεσκονίστε προσεκτικά.
§ Παλαιά δάπεδα παρκέ (με βερνίκι ή λαδωμένα): τρίψτε καλά με γυαλόχαρτο μέχρι γυμνού
ξύλου με μηχανή τριβείο (κοκ. 40, 60 και 100). Ξεσκονίστε προσεκτικά. Δεν συνιστάται η η χρήση
διαβρωτικού.
§ Εξωτικό ξύλο: Απολιπάνετε με ασετόν και στην συνέχεια τρίψτε.
§ Πρώην κερωμένο παρκέ: αφαιρέστε λεκέδες και το υπερβολικό κερί με το Syn\lor Decireur.
§ Σε μολυσμένα ξύλα: ξύστε, καθαρίστε και μετά εφαρμόστε ένα ενδεδειγμένο θεραπευτικό
προϊόν. Αφήστε να στεγνώσει 48 ώρες τουλάχιστον πριν εφαρμόσετε το βερνίκι πατωμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΒΗΜΑ
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ΒΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

CIRE PARQUET

§ Έτοιμο για χρήση, μην αραιώνεται.
§ Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν από τη χρήση.
§ Εφαρμόστε με γυαλιστικό μηχάνημα δαπέδου, σκούπα απλικατέρ ή Syn\lor Cojon Wick,
ανάλογα με την επιφάνεια.
§ Γενικά, χρειάζονται 2 έως 3 στρώσεις για πολύ υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα.
§ Αφήνεται να στεγνώσει 4 έως 6 ώρες πριν το γυαλίσετε με μηχανή γυαλίσματος δαπέδου ή με
μάλλινο ύφασμα.
§ Το άχρωμο Cire Parquet μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλακάκια τερακότα, πλαστικά δάπεδα και
δάπεδα linoleum.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
§ Μόλις η κερωμένη επιφάνεια χάσει τη λάμψη της, καθαρίστε τη σκόνη και εφαρμόστε μια νέα
στρώση συντήρησης με το Cire Parquet SynKlor και στη συνέχεια γυαλίστε για να επαναφέρετε
τη λάμψη.
§ Σημαντικό: σε όλες τις περιπτώσεις, αφήστε να στεγνώσει καλά πριν από το γυάλισμα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (στους 20°C)

0,80 (± 0,05)

ΣΥΣΤΑΣΗ

Ρευστό υγρό

ΧΡΟΝΟΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ (στους 20°C)

Στην αφή:
Μεταξύ στρώσεων: 6 ώρες
Πλήρως :

ΑΠΟΔΟΣΗ

20 m² ανά λίτρο ανά στρώση

ΟΨΗ

Γυαλιστερό
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Να χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 12 ° C ή πάνω από 25 ° C.
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Να αποφεύγεται η χρήση του προϊόντος παρουσία ευαίσθητων ατόμων.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους για τους οποίους
προορίζεται.

§
§
§
§

Κρατήστε μακριά από παιδιά.
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία του για 2 χρόνια, προσεκτικά κλεισμένο μετά τη χρήση .
Αποθηκεύστε μακριά από τον παγετό, τη θερμότητα και την υγρασία.
Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας για αυτό το προϊόν είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας
www.interkas.gr ή www.syn\lor.com

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Οι παρεχόμενες πληροφορίες δίνονται μόνο για ενημέρωση. Δεν μπορούν να αποτελέσουν εγγύηση
από μέρους μας ούτε να αναλάβουν την ευθύνη μας κατά τη χρήση των προϊόντων μας. Αυτό το
φύλλο τεχνικών δεδομένων ακυρώνει και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

