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ADESIV srl jamči, da so vse informacije na tem listu podane na podlagi najboljših tehnično-znanstvenih izkušenj in znanja; vendar ne more prevzeti nobene odgovornosti za rezultate, ki izhajajo iz njihove 
uporabe, saj so pogoji izvedbe izven njenega nadzora. Priporočljivo je, da vedno preverimo dejansko ustreznost proizvoda za vsak predvideni primer. Ta izdaja razveljavi in nadomesti vse predhodne izdaje.

REV. 04 - 2020

LINIJA PROIZVODOV ZA RAZKUŽEVANJE

REV. 01 - 2020

UNIVERZALNO RAZKUŽILNO SREDSTVO, POSEBEJ PRIMERNO ZA PARKET
San-X PARQUET je razkužilno sredstvo, primerno za čiščenje in pomivanje lesenih podov, ki je učinkovito tudi na 
drugih površinah, kot so marmor, mozaični tlak, ploščice, laminat in vinil. 

TEHNIČNE LASTNOSTI:
 - Enokomponentno 
 - Odlično za čiščenje parketa
 - Prijeten vonj
 - Učinkovito tudi za: marmor, mozaični tlak, laminat in vinil

PODROČJE UPORABE: 
 - Lakirane talne obloge iz masivnega lesa
 - Lakirane večslojne talne obloge
 - Lakirani leseni elementi na splošno (stopnice itd.)
 - Druge površine (marmor, mozaični tlak, laminat in vinil)

UPORABA NI PRIMERNA:
 - Na surovih lesenih podlagah
 - Na oljenih talnih oblogah z odprtimi porami

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):
Videz: tekočina

Vonj: esenca sivke

Viskoznost Ford 4 pri 20 °C: 11 - 13 sekund

Poraba: (g/m2): Odvisno od razmerja redčenja in obdelane površine

Čas sušenja (ur): Odvisno od razmerja redčenja in obdelane površine

Temperatura uporabe: od +10 do +25 °C

Uporaba/orodje: čista krpa, čistilec za tla

Skladiščenje:
pri temperaturi med +5 °C in +25 °C 12 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi

Pakiranje: Steklenice po 1 l

Omejitve uporabe:

Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C)
Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

NANOS: 
Glede na stopnjo umazanosti uporabimo proizvod San-X PARQUET, razredčen v skladu z navodili. 5-10 % 
sredstva San-X PARQUET zlijemo v posodo s čisto vodo in s krpo ali čistilcem za tla očistimo celotno površino. 
Izpiranje z vodo ni potrebno. Globinsko čiščenje: 30-50% razredčeno nanesemo s krpo. Po potrebi še enkrat 
obrišimo z vlažno krpo. Izdelek je primeren za pogosto uporabo. V obdelanih prostorih pusti svež vonj po čistem 
in higiensko očisti površino. Proizvod San-X PARQUET vsebuje eterično olje sivke, ki jo odlikujejo antiseptične in 
antibiotične lastnosti.
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo. Vedno preberemo tehnični in varnostni list proizvoda.
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