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L 94 CLEANER
Zmywacz do wosku
1. Opis produktu: L 94 Cleaner-Wachsentferner jest wodnym środkiem do gruntownego
czyszczenia. Służy do usuwania zanieczyszczonych warstw po środkach pielęgnacyjnych,
względnie warstw wosku z lakierowanych parkietów i innych rodzajów podłóg. Gruntowne
czyszczenie jest konieczne, gdy warstwa środka pielęgnującego przyjęła zbyt wiele brudu
i podłoga jest silnie zanieczyszczona.

2. Użycie: L 94 może być stosowany zarówno do czyszczenia gruntownego, jak i czyszczenia
profilaktycznego.
Czyszczenie gruntowne: zwilżyć podłogę i rozprowadzić L 94. Chwilę odczekać, aby
środek zaczął działać, po czym wyszorować podłogę ( ręcznie lub maszynowo). W
zależności od stopnia zabrudzenia i grubości warstwy środka pielęgnacyjnego stosuje się
L 94 skoncentrowane lub rozcieńczone wodą w stosunku 1:1 i w razie potrzeby powtarza
czyszczenie. Zebrać rozpuszczony brud i przemyć podłogę czystą wodą. Uwaga: Przy
czyszczeniu podług nie powinno się stosować zbyt wiele wody, gdyż mogą powstać
szkody wskutek przemoczenia drewna.
Czyszczenie bieżące: Stosuje się, gdy powierzchnia jest lekko zabrudzona. Podłogę
przemywać wodą z dodatkiem L 94 (0,1 – 0,2 l L94 na 10 l wody)

3. Ograniczenia w stosowaniu: L 94 nie nadaje się do stosowania na podłogach asfaltowych. Jeśli
występują uszkodzenia podłogi lub warstwa lakieru jest starta aż do drewna, istnieje
niebezpieczeństwo, że w miejscu wsiąkania wody drewno zszarzeje. W takim wypadku należy
wykonać szlifowanie i ponowne lakierowanie podłogi.

4. Składowanie: W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu
można przechowywać, co najmniej 24 miesięcy.

5. Składniki: L 94 zawiera niejonowy środek powierzchniowo-czynny, czynnik kompleksotwórczy,
wodorozcieńczalne rozpuszczalniki, wodę amoniakalną i substancje zapachowe. Wartość pH: 6

6. Odnośniki: Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji
technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg.
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy ( Karta charakterystyki
niebezpiecznych substancji)
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