
Pečující přípravek na olejované, voskované a lakované podlahy.

S přírodními vosky. Antistatické.
Oblast použití: 
Na olejované, voskované a lakované plochy, jako např. dřevo, korek a linoleum.
K základní a následné péči po vyčištění ploch přírodním mýdlem. Podlahové
mléko nalijte do mycí vody.

Technické vlastnosti: 
Z přírodních surovin. Chrání olejované, voskované a lakované plochy proti
nečistotám a mechanickému otěru. Po krátké době schnutí vytvoří i bez leštění
hedvábně matný povrch. Ošetřené plochy budou osvěženy, zůstanou difúzně
otevřené a odpuzují nečistoty. Při pravidelné péči získá ošetřená plocha
ušlechtilou patinu. Tenzidy biologicky odbouratelné dle Nařízení o detergentech
č. 648/2004.

Složení: 
Voda, karnaubský vosk, bergamotový olej, levandulový olej, rostlinný
emulgátor.

Zpracování: 
Základní péče nově ošetřených podlah se provádí nejdříve po 4 týdnech (po
vyčištění s LEINOS Rostlinným mýdlem 930). Cca 10 - 30 ml podlahového
mléka na 10 l vlažné vody.

Velikost balení a spotřeba: 
V závislosti na použití.

balení vystačí na...*
1l

Podle aplikace2,5l

10l
* Průměrná spotřeba na jednu vrstvu

 

Skladování a trvanlivost: 
Uchovávejte na chladném místě, ale při teplotách nad nulou. Láhev po použití dobře uzavřete.

Likvidace: 
Obal vyprázdněte a předejte do recyklační sběrny. Evropský katalog odpadů: EAK 07 06 01.

GISCODE: 
GHO

Standardní věty o nebezpečnosti: 
Obsahuje bergamot oil. Může vyvolat alergickou reakci.
Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

920

Podlahové mléko 920



Linka pomoci pro alergiky: +420 553 627 764

 

Pro dosažení optimálních výsledků dbejte pokynů v technických listech u všech používaných produktů. Tyto informace jsou
založeny na stavu našich současných poznatků a zkušeností, nezajišťují však žádnou záruku o vlastnostech produktu a
nezakládají žádný právní smluvní vztah. Zveřejněním tohoto technického listu ztratí všechny předchozí informace svoji

platnost.
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