Technický datový list

Classic ® Pflegeöl
P

P

Popis

Classic Pflegeöl je olejovoskový udržovací prostředek pro povrchy, které byly ošetřeny naším přípravkem
Classic 100ProOil nebo Classic BaseOil. Používá se po čištění, zajišťuje dodatečnou impregnaci, osvěžuje
povrch i opticky a zajišťuje přizpůsobený udržovací a ochranný efekt. Výrobek je vyrobený ze zušlechtěných
rostlinných olejů a vosků.
Kód Gis Ö60.

Zvláštní
pokyny

Nasycené hadry, utěrky a další pracovní prostředky uchovávejte v uzavřených nádobách. Olej / vosk
smíchaný s brusným prachem, látkové hadry apod. navlhčete vodou nebo uložte v uzavíratelném vědru,
popřípadě zlikvidujte bezpečně proti požáru, jinak hrozí nebezpečí samovznícení. Výrobek samotný není
samozápalný! Dodržujte prosím naši Speciální technickou informaci č. 17!

První a
kompletní
údržba

Před použitím dobře protřepejte. Před použitím přípravku Classic Pflegeöl se povrch vyčistí vlhkým otřením
(žádné mokré čištění). Udržovaná plocha musí být čistá a suchá, případně je zapotřebí důkladné vyčištění.
(Viz bod „Důkladné čištění“). Classic Pflegeöl nanášejte v tenké a úsporné vrstvě a současně následně
leštěte měkkou bílou utěrkou nebo látkou, nepouštějící vlákna. U větších ploch se osvědčilo použití
jednokotoučového stroje. S nasákávající se utěrkou leštěte na nenasycené ploše, aby utěrka mohla opět
vsakovat. Práce s utěrkou vede k hedvábně lesklému až hedvábně matnému povrchu. Asi po 30 minutách
by se mělo provést přeleštění savou utěrkou, aby se odebral přebytečný materiál, který nepronikl do dřeva.
Je nutno zabránit vytvoření vrstvy! Doporučuje se během nebo po práci dobře větrat, aby se ze vzduchu v
místnosti odstranila rozpouštědla, obsažená v přípravku Classic Pflegeöl.
Nanášené množství přípravku Classic Pflegeöl musí být vyčištěno tak, aby rotující kotouč nestříkal. Pokud
stříká, bylo jednoznačně naneseno příliš mnoho materiálu.

Důkladné
čištění

Toto čištění se provádí čas od času ručně nebo strojně buďto s použitím našeho roztoku L91 Cleaner / KH
nebo přípravkem Classic BioSoap. To je zapotřebí když je podlaha nevzhledná a ani průběžná údržba
(mezičištění) ani kompletní údržba s přípravkem Classic Pflegeöl vizuálně nevede k přijatelnému výsledku.
Pokud byl před použitím Classic Pflegeöl použit jiný udržovací prostředek, jako například Aqua-Satin Polish
nebo Fitpolish, je rovněž nutné důkladné čištění.

Mezičištění

Toto čištění se provádí pro odstranění lehčích, vodou rozpustných nečistot nebo jako hygienické mezičištění
strojně nebo ručně s lehce navlhčeným hadrem s použitím přípravku Classic NeutralCleaner nebo Classic
BioSoap.

Schnutí

Při teplotě 23° C/50 % relativní vlhkosti vzduchu: opatrně pochozí asi po 12 hodinách.

Spotřeba

V závislosti na podkladu a způsobu práce:
asi 5-20 ml/m² nebo 50-200 m²/l, bezpodmínečně se vyhněte nadměrnému nanesení!

Skladování /
doprava

Při dopravě a skladování v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě je skladovatelnost minimálně 15
měsíců.

Omezení
použití

Podlahy s otevřenými širokými spárami by neměly být udržovány materiálem Classic Pflegeöl, neboť dojde k
nastěrkování příliš velkého množství materiálu do spár.

Další odkazy

Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů:
- Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety
- Čištění a údržba konzervovaných / olejovaných podlah
- Označení a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list)

Stav 01/2017

Strana 1 z 1

SORTIM Praha, s.r.o., Holešovice – přístav čp. 119 (východ), 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel.: +420 225 996 842, podlahy@sortim.cz
Sortim Karlovy Vary s.r.o., Závodu míru 166, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role, tel.: +420 353 569 577, mobil: +420 777 063 914, infokv@sortim.cz
www.sortim.cz, www.facebook.com/sortimpraha

