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• Giscode Ö60 
• Без формалдехид и ароматни съединения   

• Оптимални условия на работа: +20°C и 50% относителна влажност.  
• Не използвайте за подове с температура под +15°C. 
• Нанесете продукта при стайна температура и разклатете добре преди употреба!  
• Опасност от самозапалване! Почистете замърсените кърпи / подложки веднага след употреба или ги 
потопете във вода. 

Подготовка на повърхността:   

плосък моп. Разход: 10-20 гр/кв.м.  
• Върху по-големи повърхности нанесете от материала чрез пулверизатор и изравнете леко с ротационна 
подова машина и бял тампон. 
• Оставете повърхността да изсъхне преди употреба поне 12 часа, за предпочитане през нощта.  

Нашите устни и писмени препоръки за употреба могат да предоставят само необвързващи съвети. Те се основават на нашия опит 
и  текущото  състояние  на  знанията  ни  по  отношение  на  практическата  употреба.  Тези  препоръки  обаче  не  освобождават 
потребителя  от  задължението  да  тества  пригодността  на  продукта  по  предназначение  сам.  Това  изявление  заменя  всички 
предишни версии. Последна актуализация: 15.04.2015 / BK 

OLI-NATURA Wood Care Wax NEW
НАТУРАЛЕН  ВОСЪК  ЗА  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  НА ПОВЪРХНОСТИ ОТ ДЪРВО, ПАРКЕТ И КОРК, ЗАПЕЧАТАНИ С 
ТВЪРДО ВОСЪЧНО МАСЛО. 

OLI-NATURA  Wood  Care  Wax  е  специално  разработен  продукт  за  грижа  и  възстановяване  на  обработени  с  масло  мебели, 
стълбища, дървени,  паркетни  и  коркови  настилки.  Той  е  еднакво  подходящ  и  за  фабрично  обработени  с  масло  повърхности 
(направете предварителен тест). Има едновременно възстановителен и поддържащ ефект, изравнява по-малките повърхностни 
дефекти и връща на дървесината дълбочината на цвета и блясъка. Той е антистатичен и надеждно предпазва повърхността от 
замърсявания и вода.  Може да се нанася както върху цялата повърхност,  така  и  частично.  Материалът не съдържа биоцидни 
вещества и консерванти,  а напълно втвърден не е опасен за човека, растенията и животните. Той е устойчив на  слюнка и пот 
съгласно DIN 53160 и отговаря на стандарта DIN EN 71-3 (безопасност на играчките).
 Свойства и стандарти за изпитване:  

Инструкции за работа:  

• Отстранете грубата мръсотия чрез избърсване или почистване с прахосмукачка. Ако е необходимо, 
почистете с OLI-NATURA Сапун за дърво според указанията на производителя, за да премахнете остатъците от 
продукти, които могат да нарушат равномерното навлажняване на повърхността . 

Препоръка за поддръжка:   
•       Разклатете  восъка  добре  и  нанесете  много  тънко  върху  повърхността  с  памучна  кърпа  или 

 •     Без биоцидни вещества и консерванти 
Код за поръчка: A03750 
Опаковка:              1 л, 250 мл 
Състав:  Модифицирани растителни масла и восъци като соево масло и восък от карнауба, деароматизирани 
въглеводороди, без изсушаващи добавки със съдържание на олово и кобалт.
Срок на годност:  36 месеца в оригинална неотваряна опаковка. Температура на съхранение и транспорт: под + 30°C / над+5°С.
Класифициране:  Безопасен товар. За подробности относно етикетирането и инструкции за безопасност, моля, вижте нашия 
лист с данни за безопасност на адрес www.oli-lacke.de.
Разход:                10-20 гр/м² (50-100 м²/л) 
Инструменти:  памучни кърпи без власинки, плоски мопове, пулверизатор, бял тампон за нанасяне на масла

http://www.oli-lacke.de/
http://www.oli-lacke.de/
Ceci
Typewritten text
OLI-NATURA Holzpflegewachs


	OLI-NATURA Holzpflegewachs NEU
	OLI-NATURA Wood Care Wax NEW
	OLI-NATURA Holzpflegewachs I pielęgnacja woskowa do drewna NOWY
	ОЛИ-НАТУРА Воск для ухода за деревом

