PRODUKTDATABLAD
Førsteklasses rengøringsmiddel til første
rengøring og vedligeholdelsesrengøring
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UZIN Hardwood Care
Emulsion til første rengøring og vedligeholdelsesrengøring af forseglede trægulve

Beskrivelse:
Vandbaseret emulsion af høj kvalitet til pleje af gulvoverflader. Forbedrer overfladens forsegling og udseende og
forlænger gulvets holdbarhed. Særlig velegnet til første
rengøring og vedligeholdelsesrengøring af alle forseglede
træ- og korkgulve.

Egnet til:

3 Lakerede trægulve
3 Lakerede korkgulve
3 Forbehandlede trægulve
3 Linoleum
3 PVC

Produktfordele / egenskaber:

3 Højeste modstandsdygtighed
3 Skridsikker effekt
3 Slidstærk, langvarig beskyttelse
3 Forlænger gulvets levetid
3 Tørrer hurtigt
Tekniske data:
Emballage:

Plastdunk 5 liter
Plastflaske 0,75 liter

Holdbarhed:

minimum 24 måneder

Farve:

transparent

Forbrug:

Første rengøring: ca. 7 – 10 ml / m²
Vedligeholdelse: ca. 100 – 250 ml / 10 l

Arbejdstemperatur:

18 – 25 °C

Ibrugtagning:

efter 60 minutter*

*Ved 21 °C og en relativ fugtighed på 65 %.
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UZIN Hardwood Care
Forberedelse af underlaget:
Gulvet skal være tørt, rent uden nogen form for urenheder,
som fedt, olie, maling og voks. Fjern snavs og støv med en
moppe, kost eller støvsuger
støvsuger.

Anvendelse:

3 Omryst beholderen let og kortvarigt før brug.
3 Første behandling: Påfør et tyndt, jævnt lag UZIN

3

3

Hardwood Care med en svamp eller moppe. Påfør det
ufortyndede produkt i en mængde på 10 ml pr. m².
Polering er ikke nødvendig. Overfladen kan tages i brug
efter ca. 60 minutter.
Vedligeholdelse: Fortynd ca. 100 – 250 ml UZIN
Hardwood Care med 10 liter vand og påfør et tyndt lag
med en svamp, klud eller moppe. Overfladen kan tages
i brug efter 60 minutter. Denne vedligeholdelse bør
udføres efter behov.
Lad overfladen tørre i 60 minutter
minutter, skyl svampen, kluden
eller moppen med vand.

Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet:
Vandbaseret rengøringsmiddel. Ikke antændelig. Det anbefales at bruge
beskyttelsescreme og ventilation af arbejdsområdet. Læs og følg sikkerhedsoplysningerne på produktets mærkat og i sikkerhedsdatabladet.

Bortskaffelse:
Produktrester skal så vidt muligt opsamles og videreanvendes. Må ikke
komme i kanalisationen, vandløb eller jorden. Plastbeholdere, der er tømt
for rester, kradset ud, eller er drypfrie, kan genbruges. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede, flydende produktrester, er farligt affald. Beholdere med udhærdet restindhold er byggepladsaffald.

Vigtige bemærkninger:

3 Holdbarhed minimum 24 måneder i original emballage ved

3
3
3

opbevaring i relativt kølige omgivelser. Beskyttes mod frost.
Luk omhyggeligt åbnede dunke igen, så de er tætte, og brug
indholdet så hurtigt som muligt. Lad produktet nå stuetemperatur før brug.
Lad nylakerede overflader hærde fuldstændigt (afhængigt af
det anvendte forseglingssystem) før de behandles med UZIN
Hardwood Care.
Regelmæssig vedligeholdelse med UZIN Hardwood Care forbedrer den lakerede overflades udseende og forlænger forseglingens holdbarhed.
Vent en dag før nybehandlede overflader dækkes til med gulvtæpper eller andre gulvbelægninger, eller før de belastes med
tunge genstande.

Oplysningerne ovenfor er baseret på vores erfaring og omhyggelige undersøgelser. Vi kan ikke kontrollere eller påvirke de mange forskellige hermed forbundne materialer og
forskellige konstruktions- og arbejdsbetingelser. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen professionelle vurdering og brug af produktet. Hvis du er i tvivl, så udfør en lille test
eller få teknisk rådgivning. Læs og følg gulvbelægningsproducentens installationsanbefalinger. Offentliggørelsen af dette produktdatablad ugyldiggør alle tidligere produktoplysninger.
Den opdaterede version af dette datablad findes på vores hjemmeside www.uzin.com
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