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 עמוק  יסודי  ניקיון
  וכתמים שומן כתמי הסרת כגון  יסודי ניקיון עבור

  לחה מטלית עם בעדינות לשפשף אפשר למיניהם
  .מים בסיס שעל  L94 Cleaner Brilliance-ה עם

 את לרסס ניתן גדולים  שטחים לנקות ורוצים במקרה
 בעזרת במשטח ולטפל פרקטה על הניקוי תכשיר
  לנגב יש ,מכן לאחר .מתאים ניקוי פדו פוליש מכונת

 של השכבה את להסיר מנת על מים עם הרצפה את
 .שהומס הישן הציפוי 

 
 חשובה הערה

  או  היסודי הניקוי במהלך הרצפה את להציף אין 
  מנפיחות כתוצאה נזקים למנוע מנת על תחזוקהה

 .מים עם המשטח את לנגב יש , ניקיון לאחר .בעץ
 

 כיסוי  כושר
 : העבודה ובשיטת שטחבמ תלוי

  ר" מ/ל" מ 40-30 .כ
 

 הובלה/אחסון
 םינה נפתחה שלא מקורית אריזה של המדף חיי

  ואוחסן הועבר שהחומר בתנאי חודשים 24 מינימום
 . הקפאה מפני המוגן ויבש קריר במקום

 
 כלליות הערות

 .שימוש לפני בקפידה המוצר הוראות את לקרוא יש
 

  כיישום נחשב להוראות תואם שלא במוצר שימוש כל
  להוראות ציות ואי במוצר תקין לא שימוש .תקין לא
 ולא המוצר משתמש באחריות הינם זה מדריך של

 התנאים את לבדוק יש ,במוצר השימוש לפני .היצרן
 .ומקצועית תקינה בצורה במוצר לשימוש םיהכללי

 
 נוספות  הפניות

 : הבאים יםיהטכנ הנתונים דפיב לעיין יש
  לרצפות גימור במוצרי לשימוש כלליות הוראות -

 פרקט
  משומנות/גמורות רצפות של ותחזוקה ניקוי -
  (MSDS)ובטיחות זיהוי הוראות -

 
 

 תיאור
 AquaSatinPolish Brilliance תחזוקה מוצר הוא  

  שעווה המכיל ,מים בסיס על סינטטי-חצי שקוף,
  יעיל תחזוקה מוצר זהו . ווקס או שמן בגמר לפרקט
 לאחר פוליש במכונת להשתמש וניתן  במיוחד

 . יישוםה
 

 ואישורים  תעודות
 

Giscode: GE10 
 

 הערה
  עם רגיש מעץ פרקט  )במיוחד הרצפה את להציף אין

  , AquaSatinPolish Brilliance-ב רבה( ספיגה
  את למרוח יש הפרקט. בחיבורי לנזק חשש קיים

  אין .משלוליות להימנעו אחידה בשכבה המוצר
  להימנע כדי הרצפה על רטובות מטליות להשאיר
  המוצר עם בעבר שטופלו  רצפות .מכתמים

FitPolish Brilliance בעזרת יבסיס ניקוי דורשות 
 L91/KH Cleaner Brilliance- הניקוי וחומר באפר
Brilliance  -ב להשתמש  ניתן מכן לאחר ורק )טינר(

AquaSatinPolish . 
 

 יישום 
  להיות צריך המשטח .שימושה לפני היטב לנער יש
  ,רך מטאטא ,מופ בעזרת  לנקות אפשר ,לחלוטין נקי

  אפשר וכתמים  נעליים יסימנ .לחה מטלית או שואב
  ומטלית  L94 Cleaner Brilliance בעזרת להסיר

 בכל או ליטוש נייר ,פלדה בצמר להשתמש אין .רכה
 .שוחק ביזרא
 

 ובסיסית ראשונה תחזוקה
 של ואחידה דקה שכבה מרוחל יש בסיסית לתחזוקה

AquaSatinPolish Brilliance אפליקטור בעזרת  
 .רכה מטלית או בד( עם )מגב

 מרחתם לא אם למשל אחיד לא נראה המשטח אם
 בעזרת אותו ולהשוות אחדל ניתן  ,חומר מספיק
 .ההתייבש שהשכבה לאחר לבן פד עם באפר מכונת

 
 שוטפת תחזוקה

  יש הפרקט, של לח ניקוי לאחר קבועה, לתחזוקה
Brilliance  של (ליטר 0.2) אחת כוס הוללמ

AquaSatinPolish נקיים מים  ליטר 8 -כ עם  לדלי  
 בתמיסה. לחה מטליתב הפרקט את ולנגב


