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Parquet Oil Cleaner   
NARAVNO MILO ZA OLJENE IN VOSKANE LESENE TALNE OBLOGE 

Parquet Oil cleaner je čistilno sredstvo pripravljeno iz rastlinskih olj katero se priporoča za 
redno čiščenje oljenega in voskanega parketa. Lesena površina se pri tem očisti, nahrani in 
dodatno zaščiti.  
Čistilo se lahko uporabi tudi za čiščenje pohištva, stopnic,itd. 
  

Tehnični podatki 
 

Kemično-fizikalne lastnosti (20ºC – 60% R.V.) 

Izgled 
Transparentna 
tekočina  

 Specifična masa 1,00 g/cm3 

Viskoznost (Ford 4) 10”  pH vrednost Cca. 9,5 

 
Shranjevanje & Oznake 

Shranjevanje v zaprti 
originalni embalaži pri 
sobni temperaturi 

  
24 mesecev 

Ne sme zmrzniti 
  

 Simboli  nevarnosti  Brez  

Pakiranje Steklenice 1 L    

Uporaba 
 Pred čiščenjem tla najprej posesati s sesalcem ali čistilno metlo 
 Pred uporabo čistilo dobro pretresti 
 Redčenje: pri normalnem čiščenju dodati 1 pokrovček (50 ml) čistila v 5 L mlačne vode 
 Tla obrisati z dobro ožeto krpo in paziti, da je količina vode na parketu minimalna.  
 Izpiranje ni potrebno. 
 V primeru, da so tla zelo umazana, se priporoča uporaba nerazredčenega čistila neposredno na 

površino. Pustiti delovati nekaj minut, potem pa previdno zdrgniti z čisto gobico.   
 

Čistilno sredstvo se lahko uporabi s pomočjo čistilnega seta Cinderella, kjer se 
v rezervoar vlije 20 ml čistila in doda voda. 
1 Liter čistila Parquet Oil Cleaner zadostuje za 50 polnitev.  

 

Opombe 

 S postopkom vzdrževanja naj se ne prične prej kot po 20 dneh po oljenju ali voskanju površine.   

Varnostni napotki 

Proizvod je namenjen le za profesionalno uporabo. Strogo upoštevati  navedbe na etiketah in pred 

uporabo pregledati  varnostne liste. Izdelek je v skladu s EU.Reg.648/2004 in kasnejšimi spremembami in 

dodatki. Vsebuje ne ionske površinsko aktivne snovi z biorazgradljivostjo >90% (<5%), EDTA (<5%), vsebuje 

milo (5-15%). 

 

Odlaganje odpadkov 

Neporabljen proizvod in prazno embalažo je potrebno odlagati v skladu z veljavno  zakonodajo. 
 

OPOZORILO:  Vse informacije, navedene v tem tehničnem listu so informativne narave in nas ne zavezujejo k odgovornosti.  
Prosimo, da pri uporabi naših izdelkov upoštevate pogoje okolja ter materiale za obdelavo.  
REV-2 25-10-2011.  Ta tehnični list nadomešča predhodno verzijo. 


