
wir lieben böden.

Oblast použití:

K okamžitému použití připravený speciální čistící pro-
středek na odstraňování odolných zatvrdlých skvrn, zbyt-
ků barev a lepidel, stejně jako na odstraňování starých
vrstev ochranných ošetřovacích prostředků (polymerních
disperzí).

Vhodný pro:

� elastické podlahoviny

� parkety

� laminát

� kamenné podlahy

� umělohmotné povrchy (pracovní desky, psací stoly,
vestavěné skříně)

Důležité upozornění pro lakované parkety:

Při odstraňování skvrn z lakovaných parket se doporučuje
provedení zkoušky na nějakém méně nápadném místě. Je
nutno ověřit odolnost lakované vrstvy. Na plochy lakova-
né laky na vodní bázi výrobek RZ 190 Boden Fleckenlöser
nepoužívejte!
Výrobek nepoužívejte na površích, dopadá-li na ně přímé
sluneční osvětlení nebo na horké plochy.

Výhody výrobku/vlastnosti:

� odstraňuje staré nánosy vrstev a skvrny

� odstraňuje oleje, pryžové stopy, disperzní barvy
a vodě odolné zbytky lepidel

� není nutné bezpečnostní označení

� snadné zpracování

Technická data:

druh obalu láhev (PE)

velikost balení 500 ml

skladovatelnost bez omezení

spotřeba 35 ml/m2

teplota pro zpracování 18 – 25 oC

pochozí okamžitě po odstranění nečistot

RZ 190 Boden Fleckenlöser
Speciální kombinovaný odstraňovač lepidel, skvrn a nečistot
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wir lieben böden.

Příprava:

Proveďte nejprve na nenápadném místě zkoušku odol-
nosti povrchu na stálobarevnost a odolnost materiálu.

Zpracování – po ukončení stavebních prací:

1. Nastříkejte prostředek přímo na zbytky lepidla, skvr-
ny apod.

2. Nechte několik minut působit
3. Roztírejte bílým hadříkem ze savého materiálu
4. Případně použijte jemný kartáček, pad nebo

umělohmotnou špachtli
5. Setřete vlhkým hadrem

Důležitá upozornění:

� Originální balení je ve stabilním prostředí skladova-
telné bez omezení.

� Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skla-
dování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.

� Nejlepší podmínky pro zpracování jsou mírná vlh-
kost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota
(18-20oC). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují
dobu schnutí.

� Pravidelným odstraňováním skvrn se zlepšuje vzhled
podlahoviny.

� Výrobek rovněž nepoužívejte na místech, dopadá-li
na ně přímé sluneční osvětlení nebo na horké plo-
chy.

� Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí.
V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek
či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitli-
vělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dosta-
tečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodo-
vodního řadu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout
vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako
recyklovatelný odpad (DSD).

Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita
vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správ-
ném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku
nebo si vyžádejte technickou poradu k aplikaci. Dbejte přesně návodu
použití na etiketě výrobku.

Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické lis-
ty svou platnost.
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