Συντήρηση

CLEAN
Care
Υδατοδιαλυτό υγρό καθαριστικό δαπέδων

Κατάλληλο για τον καθαρισμό των ακόλουθων επιφανιεών:








Βερνικωμένα παρκέ/σανίδες
Βερνικωμένα δάπεδα φελλού
Λαδωμένα και κερωμένα παρκέ/σανίδες
Λαδωμένα ή βερνικωμένα προβερνικωμένα δάπεδα
Linoleum
PVC
Δάπεδα από Φυσικές και Συνθετικές πέτρες

Διαδικασία Καθαρισμού:
Κατανάλωση:

περίπου 100 – 200 ml/ σε 10 λίτρα νερού

Κατάλληλο για δυνατό καθάρισμα δαπέδων που έχουν
χρησιμοποιηθεί Pallmann προϊόντα λαδιού/κεριού:



Λαδωμένα και κερωμένα παρκέ/ σανίδες
Λαδωμένα ή βερνικωμένα προβερνικωμένα παρκέ.

Βαθύ καθάρισμα:
Αναλογία
(1)

(1)

: 400 ml/σε 10 λίτρα νερού

Η αναλογία ανάμιξης εξαρτάται από το βαθμό της βρωμιάς και κυμαίνεται από
400 ml/ σε 10 λίτρα νερό έως και να χρησιμοποιηθεί το προϊόν χωρίς καθόλου
αραίωση. Ο ακριβής τρόπος συντήρησης αναφέρεται στις αναλυτικές οδηγίες του
MAGIC OIL 2K.

Ιδιότητες προϊόντος /Πλεονεκτήματα:
Υδατοδιαλυτό, ουδέτερο, καθαριστικό για όλες τις χρήσεις που
αφαιρεί τη βρωμιά από δάπεδα.




Εύκολη εφαρμογή
Φιλικό με το δέρμα (πάντα συστήνεται η χρήση προστατευτικών γαντιών)
Ουδέτερο pH

Τεχνικά Δεδομένα:
Συσκευασία:
Μέγεθος:
Αποθήκευση:
Χρώμα:

πλαστικό μπουκάλι/κάνιστρο
0,75 λίτρα/10 λίτρα
περίπου 24 μήνες, προστατέψτε το από το ψύχος
διαφανές

Προεργασία Επιφάνειας:
Αφαιρέστε τα ίχνη βρωμιάς, σκόνης, γράσα, λάδια ή κεριά με
μάπα, σκούπα, ή ηλεκτρική σκούπα.

CLEAN
Οδηγίες συντήρησης:
1.
2.
3.

4.

Προστασία Χώρου Εργασίας & Περιβάλλοντος:

Ανακαινίστε καλά πριν από τη χρήση.
Διαλύστε περίπου 100 – 200 ml Pallmann CLEAN σε 10
λίτρα νερό και απλώστε το με μια μάπα ή πανί.
Μετά από το καθάρισμα με Pallmann Clean, συστήνουμε
για συντήρηση να χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο Pallmann
προϊόν, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Ο ακριβής τρόπος συντήρησης, αναφέρεται αναλυτικά στις
οδηγίες βερνικωμένων και λαδωμένων/κερωμένων δαπέδων για τα προϊόντα MAGIC OIL 2K ή SOYABASE PLUS.

Βαθύ καθάρισμα λαδωμένων/κερωμένων παρκέ/σανίδων που
έχουν εφαρμοστεί Magic Oil 2K ή SOYABASE PLUS.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση.
Αξιολογήστε το βαθμό της βρωμιάς και αντίστοιχα
αραιώστε το Pallmann CLEAN στη σωστή αναλογία.
Περίπου 400 ml/σε 10 λίτρα νερού έως και χωρίς αραίωση
μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η επιφάνεια πρέπει να περαστεί
με καλά στυμμένο πανί (όχι βρεγμένο).
Αφαιρέστε τη βρωμιά από την επιφάνεια με μάπα, σκούπα,
βούρτσα ή περιστροφική μηχανή (πράσινη τσόχα).
Μετά από το καθάρισμα, πάντοτε ξεπλύνετε και περάστε
από πάνω την επιφάνεια με καθαρό νερό.
Καθαρίστε τα εργαλεία μετά τη χρήση με νερό.
Μετά από το καθάρισμα σε δάπεδα με λάδι/κερί πρέπει να
χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο προϊόν λαδιού/κεριού (MAGIC
OIL 2K range)
Η ακριβής διαδικασία συντήρησης αναφέρεται αναλυτικά
στις οδηγίες της σειράς MAGIC OIL 2K.

Σημαντικές Σημειώσεις:











Χρόνος αποθήκευσης κατ’ ελάχιστον 24 μήνες στην αρχική
συσκευασία του προϊόντος σε σχετικά ψυχρές συνθήκες.
Κλείνετε καλά τα ανοιγμένα δοχεία και χρησιμοποιείτε τα
όσο πιο γρήγορα γίνεται. Προστατέψτε το από το ψύχος.
Μόνον στα φρεσκο-επιχρισμένα δάπεδα μη χρησιμοποιείτε
καθαριστικά για 8 ημέρες τουλάχιστον.
Φρεσκο-αδιαβροχοποιημένα δάπεδα με SOYABASE PLUS
μπορούν να καθαριστούν με Pallmann CLEAN όχι πριν
από 4 μέρες.
Φρεσκο-αδιαβροχοποιημένα δάπεδα με MAGIC OIL 2K
μπορούν να καθαριστούν με Pallmann CLEAN όχι πριν
από 12 ώρες.
Τακτική συντήρηση με FINISH CARE βελτιώνει την εμφάνιση των βερνικωμένων επιφανειών και αυξάνει το χρόνο
ζωής τους.
Τακτική συντήρηση με MAGIC OIL CARE βελτιώνει την εμφάνιση των αδιαβροχοποιημένων παρκέ και αυξάνει το
χρόνο ζωής τους.
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Δεν είναι εύφλεκτο. Δεν απαιτεί ειδική μεταχείριση ή προφυλάξεις. Αποφύγετε την
επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Φροντίστε να υπάρχει φρέσκος αέρας κατά τη
διάρκεια της χρήσης και του στεγνώματος του προϊόντος.

Απόρριψη:
Συλλέγετε τα απορρίμματα κι ανακυκλώστε. Μην πετάτε το υλικό σε κανάλια
ύδρευσης/άρδευσης ή στις αποχετεύσεις. Άδεια πλαστικά δοχεία είναι ανακυκλώσιμα. Δοχεία με υπολείμματα ρευστού δεν πρέπει να απορριφθούνε χωρίς
επισήμανση. Καλύτερα αφήστε το υλικό να στερεοποιηθεί και μετά απορρίψτε τα
σαν οικοδομικά απόβλητα.
Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνον το συγκεκριμένο προϊόν, όπως αυτό
έχει προσδιοριστεί και οι ίδιες πληροφορίες πιθανώς δεν ισχύουν αν αυτό
συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλα υλικά ή με οποιαδήποτε διαφορετική διεργασία.
Οι πληροφορίες απ' όσο γνωρίζει η εταιρία μας είναι ακριβείς και αξιόπιστες, χωρίς
αυτό να αποτελεί δήλωση ή εγγύηση. Παραμένει ατομική ευθύνη του καταναλωτή
ή χρήστη για να κρίνει αν ικανοποιείται από την καταλληλότητα και πληρότητα των
πληροφοριών, για την συγκεκριμένη εφαρμογή του προϊόντος.
Με την παρούσα έκδοση καταργούνται όλα τα προηγούμενα Τεχνικά Φυλλάδια
του προϊόντος που προϋπήρχαν.
Ζητήστε την τελευταία έκδοση Τεχνικών Φυλλαδίων ή επισκεφτείτε τη σελίδα
http://www.parkettkomplett.com

