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Premium rengøringsmiddel til pleje og vedligehold

16
41

46
12

79

ANVENDELSESOMRÅDE:
rengøring, pleje og beskyttelse af forskellige gulvtyper

VELEGNET TIL:

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:
Vandbaseret produkt af høj kvalitet til pleje af gulvoverflader. 
Forbedrer overfladens forsegling og udseende og forlænger 
gulvets holdbarhed. Særlig velegnet til førstegangsrengøring 
og vedligeholdelsesrengøring af alle forseglede træ- og 
korkgulve.

forseglede trægulveu

forseglede korkgulveu

forbehandlede trægulveu

linoleumu

vinylu

Ekstrem slidstyrkeu

Skridhæmmendeu

Slidbestandig, langtidsbeskyttelseu

Forlænger levetiden på gulvetu

Hurtigtørrendeu

TEKNISK DATA:
Emballage plastdunk, plast flaske
Emballagestørrelse 5 l, 0.75 l
Holdbarhed min. 24 Måneder
Farve våd gennemsigtig

Forbrug
Førstegangspleje: ca. 7 - 10 ml/m²
Løbende rengøring: ca. 100 - 250 ml/
10 l vand

Bearbejdningstemperatur 18 - 25 °C
Bearbejdningstid / pot life ca. 60 minutter*
Belastningsbar efter ca. 60 minutter*
*Ved 21 °C og 65% RF.

UZIN Hardwood Care
Rengøringsmiddel til forlængelse af forseglede trægulves levetid

Produktdatablad
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FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:
Gulvet skal være tørt, rent uden nogen form for urenheder, 
så som fedt, olie, maling og voks. Fjern snavs og støv med 
en moppe, kost eller støvsuger.

FORARBEJDNING:

VIGTIG INFORMATION:

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:
Vandbaseret rengøringsmiddel. Ikke brændbart. Brug af 
beskyttelsescreme og god ventilation af arbejdsområdet 
anbefales. Læs og følg altid sikkerhedsinformationen på 
beholderens etiket og på sikkerhedsdatabladet.
Sikkerhedsforskrifter:
MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:
Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at 
produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i 
jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er 
drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende 
restindhold, samt opsamlede flydende rester, er 
klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, 
der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

1. Omryst beholderen let og kortvarigt før brug.
2. Førstegangspleje: Påfør et tyndt, jævnt lag ufortyndet 

UZIN 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.

3. Løbende daglig rengøring: 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 rengøring bør 
udføres efter behov.

4. Lad overfladen tørre i 60 minutter, skyl svampen, kluden 
eller moppen med vand.

En holdbarhed på 24 mdr. i den originale emballage. Beskyt mod frost. 
Genluk forsigtigt og tæt de åbne beholdere, og brug indholdet hurtigt. Lad 
dunken opnå stuetemperatur før brug.

u

Undgå brug på nye friske overfladebehandlinger, indtil 
de er helt hærdede (afhængigt af det anvendte 
forseglingssystem), før de behandles med UZIN 
Hardwood Care.

u

Regelmæssig vedligeholdelse med UZIN Hardwood 
Care forbedrer udseendet og øger den forseglede 
overflades levetid.

u

På nybehandlede gulve skal der ventes  minst 1 dag 
med at tildække overfladen, med tæpper eller andre 
gulvbelægninger, samt undgå tung trafik.

u

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på 
forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl 
bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. 
Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 01.2022
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