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L 92 FITPOLISH
środek czyszczący i pielęgnujący
1.

Opis produktu: L 92 Fitpolish jest bezbarwnym, rozpuszczalnikowym środkiem do czyszczenia
i pielęgnowania lakierowanych, olejowanych lub woskowanych parkietów, jak również do innych podłoży
odpornych na rozpuszczalniki (kamień, tworzywo sztuczne itp.). Produkt ten zawiera wosk z dodatkiem
surowców naturalnych. Produkt ma wyjątkowo dużą skuteczność pielęgnacyjną i po jego naniesieniu,
powierzchnię należy wypolerować.

2.

Użycie: Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Powierzchnię przeznaczoną do pielęgnacji, a w szczególności
parkiet, należy dokładnie wyczyścić szczotką, odkurzaczem lub wilgotną szmatką. Plamy i ślady butów
usuwać miejscowo przy pomocy miękkiej szmatki nasączonej L 92 Fitpolish. Nie stosować stalowej wełny
i wiórków.

Przy pielęgnacji dużych powierzchni L 92 cienko i równomiernie rozprowadzić miękką, czystą szmatką (ręcznie lub
maszynowo) i natychmiast po wyschnięciu wypolerować.
Jeżeli
konieczne jest gruntowne
czyszczenie, warstwy zabrudzonego wosku należy usunąć
rozpuszczalnikowym środkiem do czyszczenia L 91 Cleaner. Po takim zabiegu należy ponownie wykonać pełną
pielęgnację.
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3.

Zużycie: w zależności od podłoża i sposobu pracy około 75-150 m /litr.

4.

Wskazówki odnośnie śliskości: W skutek wysokiej zawartości wosku w L 92 Fitpolish podłogi
pielęgnowane tym środkiem stają się relatywnie śliskie. Może to być efekt zamierzony lub świadomie
tolerowany. W niektórych przypadkach śliska nawierzchnia nie jest wskazana np. w domach starców i przy
innych grupach ludzi niepełnosprawnych lub w większości obiektów publicznych. W tych sytuacjach
polecamy (o ile podłoga nie została zaimpregnowaną i nie została położona nieuszkodzona warstwa lakieru)
nasz przeciwpoślizgowy bazujący na wodzie środek pielęgnujący L 93 Everclear, który jednak w porównaniu
z warstwą lakieru wykazuje słabsze działanie ochronne.

5.

Składowanie: W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można
przechowywać, co najmniej 24 miesięcy.

6.

Odnośniki: Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
• Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
• Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
• Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)
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