
 
  

 Kiehl-Parkettin-Koncentrát 

Ošetrujúci prípravok na drevené povrchy 
 
Vlastnosti 
Prípravok s aktívnym čistiacim účinkom s dobrou schopnosťou transportu nečistôt, počas 
použitia má čerstvú vôňu. Ošetrujúce komponenty, ktoré zasychajú bez šmúh, vytvárajú 
protisklzový ošetrujúci film s vynikajúcou schopnosťou odpudzovania nečistôt. Dlhodobo 
zabraňuje vzniku šmúh od topánok.V prípade hotových parkiet a laminátových parkiet 
ošetrením okrajov možno predísť presakovaniu vlhkosti. Leštením možno zjednotiť 
ošetrujúci film, a tým je možné stupňovať odolnosť povrchu voči záťaži a tiež optický efekt.     
 

Zloženie (podľa 648/2004/EK) 
Neionické tenzidy 5-15%, rozpúšťadlo na vodnej báze, syntetické mydlo, ošetrujúce 
komponenty, pomocné látky, farbivá, vonné látky (Hexylcinnamal, Benzylsalicylat, Lilial, 
Hydrozyisohexyl-3-cyclohexane-carboxaldehyde, Citronellol). 
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 4,5         pH-hodnota (roztoku priprav. na použitie) cca. 7 
 

Oblasť použitia 
Ošetrujúci prípravok na olejované, olejované-voskované, utesnené drevené povrchy, ako 
aj hotové parkety a laminátové povrchy. Nie je vhodný na neošetrené alebo výhradne 
voskom ošetrené krytiny. 
 

Použitie 
1 dávka (dávkovacia hlavica) = 25 ml 
 
Prvé ošetrenie: 
Tento prípravok zaručuje dokonalú priľnavosť a optický vzhľad iba v prípade  
nemastných povrchov, povrchov bez silikónu a prachu. Pridáme 1 dávku  
k 500 ml studenej vody. Mop namočíme do roztoku a dôkladne ho vyžmýkame,  
následne poutierame povrch. Vyhnime sa stojatej vode!  
 
Ošetrenie z času na čas: 
Pridáme 1 dávku k 8 litrom studenej vody. Mop namočíme do roztoku  
a dôkladne ho vyžmýkame, následne poutierame povrch. Vyhnime sa  
stojatej vode!  
 
Rozprašovacia metóda: 
Pridáme 1 dávku k 500 ml studenej vody, nanesieme pomocou rozprašovacieho 
 flakónu a stroja s vysokými otáčkami (cca. 1000 otáčok/minútu).   
 
Leštenie: 
Vyschnutý ošetrujúci film môžeme zjednotiť leštením, pomocou 
stroja s vysokými otáčkami (cca. 1000 otáčok/minútu), Multi-Discu,  
podlaha sa leštením nestane hladšou. 
 
U i

Spotreba / m² 
Umývanie: 0,12-0,15 ml 
Prvé ošetrenie: 0,75 ml 
Rozprašovacia metóda: 0,25 ml 
 
 

Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie tohto prípravku  

v domácnostiach! 

 

Balenie 
6x1 litrový flakón v kartóne Č. tovaru: j 22 12 02 
 

Čistenie a 
ošetrenie 
dreva/parkiet 
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