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Parquet  Polisher   
POLIRNO SREDSTVO ZA PARKET 

Parquet  Polisher je vodna emulzija z vsebnostjo naravnih voskov. Polirno sredstvo je 
primerno za obnovo in zaščito obrabljenih lesenih talnih površin tako lakiranih kot tudi 
naravno ali barvno oljenih. Uporablja se za periodično vzdrževanje parketa in pri tem ne 
pušča sledi.  
Proizvod je primeren tudi za vzdrževanje granita, PVCja, gume, linoleja,... 
  

Tehnični podatki 
 

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

Izgled Mlečna tekočina   Specifična masa 1,00 g/cm3 

Viskoznost (Ford 4) 10”    

 
Razmerja uporabe in časi  (20°C – 60% R.V.) 

Primerno za lažjo 
hojo, poliranje 

Čez  1h   Redčenje Do 1:1 z vodo 
 

 
Tehnične lastnosti (20°C – 60% R.V.) 

Poraba ~ 50 -80 m2/lt  Temperatura  ob nanosu > + 10°C 
 

 
Shranjevanje & Oznake 

Shranjevanje v zaprti 
originalni embalaži pri 
sobni temperaturi 

  
24 mesecev 

Ne sme zmrzniti 
  

 Simboli  nevarnosti  Brez  

Pakiranje Steklenice 1 L    

 

Uporaba 
 

 Tla najprej posesati s sesalcem ali čistilno metlo. 
 Tla očistiti z ustreznim čistilom (Parquet Cleaner, Parquet Oil Cleaner) in pustiti, da se posušijo. 
 Pred uporabo polirno sredstvo dobro pretresti. 
 Redčenje: Parquet Polisher  in voda v razmerju do 1 : 1. 
 Tla enakomerno prebrisati z dobro ožeto mehko krpo, katero smo predhodno namočili v mešanico.  
 Izpiranje ni potrebno. 
 Po 1 uri sušenja tla spolirati s suho krpo in čistilno metlo ali polirnim strojem   

 
Polirno sredstvo se lahko nanaša s pomočjo čistilnega seta Cinderella, kjer se v rezervoar vlije Parquet 
Polisher in voda v razmerju 1 : 1. 
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Opombe 

 Za odstranitev predhodnih nanosov sredstva Parquet Polisher uporabite čistilno sredstvo(Parquet 
Cleaner, Parquet Oil Cleaner) 

 Ne pretiravati pri koncentraciji sredstva v mešanici in nanešeni količini 

 

Varnostni napotki 

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

uporabo pregledati  varnostne liste.  

 

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-5 01-10-2012.  Ta tehnični list nadomešča predhodno verzijo. 
 


