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  משומנים ו מוגמרים למשטחים  ביניים  ניקוי 
    )מעט  מלוכלך המשטח(

    L94 Cleaner מ"ל  300 - כ מוסיפים 
  את  ומנגבים  סוחטים   מטלית, טובלים  . נקיים מים דליל

  הפרקט 
  

  משומנים  למשטחים   אינטנסיבי ניקוי 
  ומשפשפים L94 Cleaner מורחים  ,לחה  כשהרצפה

  מכונת באמצעות  או   ידני  באופן  קצר  המתנה זמן  אחרי 
  עובי  או הלכלוך  בכמות  תלוי   ירוק)   או (כחול   פד עם  פוליש
  או מדולל  לא   L94 Cleaner  - ב להסיר  שיש  הווקס שכבת
  חוזרים  הצורך, ובמידת ).1:1 ערבוב   (יחס  מים עם  מדולל

  בלנג  יש   הומס, או  הוסר  הלכלוך כאשר  שוב. התהליך על 
  להיות  יכול האינטנסיבי  הניקוי  לאחר  מים. עם  הרצפה  את

  ,  Classic BaseOil-ב  הטיפול את   להשלים  צורך  שיהי
Fitpolish Brilliance, טיפוח שמן Brilliance,  Classic

 100ProOil   או Superwax Brilliance .  
  
  

  כיסוי  כושר
    מ"ר  50ליטר/ 1  יסודי ניקוי
  שטיפות   40 - כ ל  יספיק  מהתכשיר ליטר 1 שגרתי ניקוי

   מ"ר 50 של   בשטח
 

  מרכיבים 
L94 Cleaner Brilliance תוספים יוני, -לא   ידינס ט מכיל  

    .:pH 6 רמת וריחות,  סים יממ  במים,  מסיסים  אלכוהולים 
  אחסון/הובלה 

  מינימום  ם ינה נפתחה שלא   מקורית אריזה של   המדף חיי
  קריר  במקום  ואוחסן הועבר   שהחומר   בתנאי חודשים  24

  הקפאה.  מפני  המוגן ויבש 
  

  כלליות  הערות 
  כל .שימוש  לפני  בקפידה  המוצר הוראות  את לקרוא  יש

  לא כיישום  נחשב  להוראות  תואם  שלא  במוצר שימוש 
  מדריך של להוראות   ציות ואי   במוצר  תקין  לא   שימוש . תקין 

  .היצרן  אחריות  ולא  המוצר משתמש באחריות הינם זה
  יםי הכלל התנאים את  לבדוק  יש , במוצר השימוש  לפני

  . ומקצועית תקינה בצורה  במוצר  לשימוש
  

  נוספות  הפניות
  : הבאים  םיהטכני  הנתונים דפי ב  לעיין   יש
  פרקט  לרצפות  גימור  במוצרי לשימוש   כלליות הוראות  -
    משומנות /גמורות רצפות   של ותחזוקה ניקוי  -
   (MSDS)ובטיחות   זיהוי הוראות  -

  
  

  תיאור 
L94 Cleaner Brilliance יסודי לניקוי   תכשיר הוא  

  של   ישנות שכבות   המסיר לכה  גימורב  פרקט ברצפות 
  שווק  ברשתות  הנמכרים ניקוי וחומרי  תחזוקה מוצרי 

  שכבת ש  פעם בכל הכרחי יסודי   יוןניק . ווקס ומכילים
  כבר  והרצפה  שחור  לכלוך האלי   סופחת בפרקט   התחזוקה

  . יפה  לא   ראיתנ
  ואישורים   תעודות

 
Giscode: GU50 

  
  הערה
  עלול העץ אחרת , במים הפרקט את  ף להצי  אין לב:  שימו 
  הרצפה על נשאר  L94 Cleaner אם  .ולהינזק  גליות  לקבל 
    . להיפגע  עלולה הלכה שכבת זמן מידי יותר 

  
  של חדירה  נשחקה, לכהה  שכבת  או  פגומה  הרצפה  אם

  את  ללטש  יש כזה,  במקרה  .העץ  את  להאפיר  העלול מים
  , מחדש גימור ולבצע   יסודי ליטוש  הרצפה

  . הגיע שהזמןכ
  

  יישום 
L94 Cleaner Brilliance וגם יסודי   ניקויל גם  לשמש   יכול  

  מים).   רבה הב  (מדולל שגרתי  לניקוי 
  

  מוגמרים  למשטחים  בסיסי   ניקיון
  ומשפשפים L94 Cleaner מורחים  ,לחה  הרצפהכש

  תמכונ באמצעות  או   ידני  באופן  קצר  המתנה זמן  אחרי 
  עובי  או הלכלוך  בכמות  תלוי   ) ירוק  או כחול (  פד עם  פוליש
  או מדולל  לא   L94 Cleaner  - ב להסיר  שיש  הווקס שכבת
  חוזרים  הצורך, ובמידת ).1:1 ערבוב   יחס(  מים עם  מדולל

  לנגב יש   ,ומס ה או  הוסר  הלכלוך כאשר  .שוב  תהליךה על 
  מים.  עם  הרצפה  את

  


