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Prírodné podlahové mydlo 
HS 92

> optimálne pre olejované drevené podlahy
> ekologické

Popis produktu

Kvalitné podlahové mydlo na pravidelné umývanie a ochranu všetkých drevených olejovaných podláh.

Balenia:
Veľkosť / Typ balenia ks/kart. ks/pal.

1 L / KKA 6 504

Skladovanie: 
V suchu, chlade a v nezmrznutom stave na drevených roštoch v neporušenom originálnom balení po dobu: 
730 dní. 

Spracovanie

Odporúčané náradie 
Handra, mop, bežné pomôcky na umývanie.

 

Spracovať: 
Prípravok primiešajte v odporúčanom  pomere do vody na umývanie.
Dobre vyžmýkanou handrou alebo mopom namočenou v pripravenej vode na umývanie zotrite/pretrite 
drevenú podlahu. Na udržanie primeraného vzhľadu a čistoty odporúčame min. 1-krát týždenné umývanie 
drevenej podlahy mydlovou vodou.

Technické údaje
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Spotreba 1 l na cca 200 - 300 m²
Miešací pomer cca 300 ml HS 92 na 10 l vody
Čas schnutia cca. 1 - 2 hod. (pri +20°C)
Optimálna teplota podlahy: min. +10°C
Čistenie s čistou vodou

Podklad

Vhodné podklady: 
všetky drevené olejované parkety a podlahy

Podklad musí byť zbavený prachu, nečistôt a voľných častíc.

Bezpečnostné pokyny

Informácie o zložení, manipulácii, vplyvoch na životné prostredie, zodpovedajúcich opatreniach pri spracovaní a jeho likvidácii sa nachádzajú v karte 
bezpečnostných údajov.

Tento technický list vychádza z bohatých skúseností, jeho účelom je poskytovať rady podľa najlepšieho vedomia, nevytvára žiadne právne záväzky a 
neodôvodňuje zmluvný právny vzťah ani vedľajší záväzok z kúpnej zmluvy. Za kvalitu našich materiálov ručíme v rozsahu našich všeobecných 
obchodných podmienok. Naše produkty smú používať iba odborníci a/alebo skúsené, odborne kvalifikované osoby a osoby s adekvátnymi 
remeselnými zručnosťami. Používateľovi nesmie byť odopreté jeho právo na spätný dopyt v prípade nejasností ani na odborné spracovanie. 
Predovšetkým odporúčame najskôr použiť skúšobnú plochu alebo vykonať predbežný test pomocou laboratórnej skúšky. Nie je však prirodzene možné 
uviesť úplne kompletný rozsah všetkých možných, súčasných aj budúcich prípadov použitia a špecifík. Vynechali sme údaje, pri ktorých sa dá 
predpokladať, že ich budú ovládať kvalifikovaní odborníci.&nbsp; Dodržujte platné technické, národné a európske normy, smernice a listy s pokynmi 
týkajúce sa materiálov, podkladu a následnej montáže! Nahláste prípadné pochybnosti. Vydaním novej verzie stráca táto verzia svoju platnosť. 
Najnovší hárok s pokynmi, kartu bezpečnostných údajov a všeobecné obchodné podmienky nájdete vždy na internetovej stránke www.murexin.com.


