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Aplicare și dozare

Doză în funcție de
aplicație și gradul de
murdărire. Urmați
instrucțiunile de mai
jos.
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a podelei: Se șterge
pardoseala cu o cârpă
uscată

Agent de curățare impregnat pentru pardoseli laminate și din lemn
■ Impregnant ■ Protector ■ Sigur

Profilul produsului
■ TIMBER lamitan este un produs de curățare foarte eficient pentru toate acoperirile sensibile la apă și dure ale

pardoselilor.
■ Formula chimică foarte eficientă a produsului TIMBER lamitan generează o peliculă protectoare care nu afectează

aspectul acoperirii pardoselii și nici nu le face alunecoase.
■ Dacă TIMBER lamitan este utilizat în mod regulat, ca parte din curățarea de rutină, se formează un strat de protecție

care nu mai are nevoie de lustruire.
■ Chiar și îmbinările pardoselilor laminate sau ale celor din parchet lăcuit, care sunt mai susceptibile la absorbția de

umezeală și la umflare pot fi protejate contra pătrunderii umezelii.

Domeniul de aplicare
■ TIMBER lamitan este ideal pentru păstrarea curățeniei tuturor acoperirilor dure de pardoseală, susceptibile să

absoarbă umezeala și să se umfle, de exemplu lemnul nelăcuit, parchetul laminat sau pardoselile din plută

Declararea ingredientelor
Pentru lista de ingrediente, consultați fișa cu date de securitate

Dezvoltare și producție durabile

Instrucțiuni privind siguranța, depozitarea și condițiile de meniu ale produsului
Siguranță: Acest produs este destinat utilizării profesionale. Pentru informaţii suplimentare consultaţi Fișa cu date de
securitate.
Depozitare: Se va păstra la temperatura camerei, în recipienţi de original. Sensibil la ger.
Mediu: Predaţi agentului de colectare a deşeurilor doar ambalaje complet golite.

Unități de comercializare

Nr. comandă 713338  10 x 1 L
Nr. comandă 713339  2 x 5 L

Valoare pH 4

Partenerul dumneavoastră de încredere la
fața locului


