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 ייבוש

  מוכנה הרצפה ,יבש כשהפרקטו הניגוב לאחר מיד
 .לשימוש

 
 כיסוי  כושר
 : הניקוי ובשיטת פרקטה במשטח תלוי

 של שטחמב שטיפות 40 -כ ל מספיק  מרוכז ליטר 1
   מ"ר 50
 הובלה/סוןאח
  םינה נפתחה שלא מקורית אריזה של המדף חיי

  ואוחסן הועבר שהחומר בתנאי , חודשים 24 מינימום

 .הקפאה מפני המוגן ויבש קריר במקום
 

 כלליות הערות

 .שימושה לפני בקפידה המוצר הוראות את לקרוא יש
  כיישום נחשב להוראות תואם שלא במוצר שימוש כל

  להוראות ציות ואי במוצר תקין לא שימוש .תקין לא
 אחריותב  ולא שתמשמה באחריות ,זה מדריך של

  התנאים את לבדוק יש ,במוצר השימוש לפני .היצרן

 .ומקצועית תקינה בצורה במוצר לשימוש יםיהכלל
 

 נוספות  הפניות
 :הבאים םיהטכני הנתונים דפיב לעיין יש
  לרצפות גימור במוצרי לשימוש כלליות הוראות -

 פרקט
  לכה/שמן רצפות של ותחזוקה ניקוי -
  (MSDS)ובטיחות זיהוי הוראות -
 
 

 
 

 תיאור
NeutralCleaner Brilliance ויניק תכשיר הוא  

  או לכה בגימור פרקטב  ,לח לניגוב ומיועד  מרוכז
 .וקס שמן/שמן

  רצפות SPC  פולימרי  פרקטל גם מתאים המוצר 
PVC במים עמיד פרקטול  (LVT) דלתות,ל גם כמו  

   פלסטיק. ומשטחי חלונות של מסגרות
 

 ואישורים  תעודות
 

Giscode: GU50 
 הערה
 גם אלא ניקוי  רק לא מצריכות פרקט רצפות לב: שימו

 במוצר להשתמש מומלץ   פעם. מידי תחזוקה טיפול
  רצפות עבור  Everclear Brilliance שלנו תחזוקהה

 . לכה בגימור עץ
  מומלץ ,לכה גימורב רצפות של תקופתי יסודי  לניקוי

 .  L94 Cleaner Brilliance-ב להשתמש
 

 ! ילדים של ידם מהישג יניקו מוצרי להרחיק יש
 שימוש הוראות

 : רגיל לניקוי
  שואב או מטאטא באמצעות לכלוך הסירל יש תחילה

 באמצעות הפרקט את נגבל יש מכן לאחר אבק,
  ניתן ודביק  עיקש לכלוך .הניקוי תבתמיס לחה מטלית
  פד או רכה תמטליב שפשוף בעזרת בזהירות להסיר

 מהתמיסה. מעט עם לבן
 

  ניקויה ערכתב היעזרל גם  ניתן ויעיל, חסכוני לשימוש
 ComfortClean SprayMop שלנו: המושלמת

 
  50 לדוגמה 1:200 של יחס עד במים למהול ניתן 

 מים  ליטר 10 ב מ"ל
   1:100 ביחס למהול :היצרן המלצת
 ליטר( 5) מים דלי בחצי מ"ל(50) כוס כרבע לדוגמה

 


