wir lieben böden.

RZ 162 Elastic Siegel seidenglänzend

Speciální emulze zušlechtěná polyuretanem tvořící ochranný film pro vysoké nároky při péči
o elastické podlahoviny
Oblast použití:

Výhody výrobku/vlastnosti:

Pro první a základní ošetření všech elastických podlaho-  nejvyšší odolnost
vin, přírodního a umělého kamene.
 snižuje skluznost
 mimořádně dlouhodobá odolnost proti otěru
Vhodný pro:
 prodlužuje životnost podlah
 PVC
 odolný proti desinfekčním prostředkům
 CV
 rychleschnoucí
 pryž
 kaučuk
Technická data:
 přírodní a umělý kámen
druh obalu
kanystr/ láhev (PE)
 povrchově upravené podlahoviny z výroby
velikost balení
10 l/ 800 ml
Důležité upozornění pro výrobky pro první
ošetření

Výrobky určené pro první ošetření používat vždy teprve
po provedeném základním čištění a následné neutralizaci
čistou vodou a nanášet na dobře vyschnutou podlahu.
Nanášet na podlahu dvakrát, a to neředěné a ve směru
do kříže.
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skladovatelnost
stupeň lesku
spotřeba při prvním ošetření
teplota pro zpracování
pochozí
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bez omezení
lesklý
60 ml/m2
18 – 25 oC
po ca 5 hod.
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wir lieben böden.

RZ 162 Elastic Siegel seidenglänzend
Příprava:

Před použitím RZ 162 Elastic Siegel seidenglänzend proveďte základní čištění podlahoviny výrobkem RZ 150
Grundreiniger. Postupovat podle návodu na použití. Podlahovinu neutralizujte dvakrát čistou vodou a nechte
dobře vyschnout.
Zpracování – první ošetření:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Nádobu před použitím krátce a lehce protřepejte
RZ 162 Elastic Siegel seidenglänzend přelijte do
podlouhlé nádoby, nevylívat přímo na podlahu
Do nádoby s prostředkem namočte RZ mop s jemným vlasem (RZ Feinfaser Mopp) na zaklapávacím
držáku (RZ Klapphalter) s násadou a následně jej
otřete o okraj nádoby. Neředěný prostředek sytě
nanášejte v rovnoběžných tazích.
Nestírat!
Nechte krátce vyschnout (60 min.); mop vymyjte.
Druhý nátěr provádějte pod úhlem 90o na nátěr první.
Podlahu nezatěžujte následujících ca 12-16 hod.
Podlaha je po ca 5 hod. opět pochozí.

Důležitá upozornění:

 Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné bez omezení

 Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.
 Nejlepší podmínky pro zpracování jsou mírná vlhkost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota
(18-20 oC). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují
dobu schnutí.
 Pravidelným běžným ošetřováním výrobkem RZ 181
Elastic Wischpflege se zlepšuje povrchový vzhled
podlahy a prodlužuje její životnost.


Dodržujte návody pro čištění a ošetřování.

Ochrana práce a životního prostředí:
Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí.
V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek
či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitlivělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dostatečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:
Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodovodního řadu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout
vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako
recyklovatelný odpad (DSD).
Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita
vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku
nebo si vyžádejte technickou poradu k aplikaci. Dbejte přesně návodu
použití na etiketě výrobku.
Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.

09.02.2009|FM|VK

RZ l Eine Marke der Utz Gruppe
RZ Reinigungs- und Pflegesysteme GmbH
Mühlgrabenstraße 13 l D - 53340 Meckenheim
Tel: +49 (0)2225 - 9446 0 l Fax: +49 (0)2225 - 2073
www. rz-systeme.de l info@rz-systeme.de

Česká Republika
UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a | 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314 | Telefax +420 283 083 419
E-mail: prodej@uzin.cz | Internet www.ufloor-systems.cz

Slovenská Republika
HA-UZ market s.r.o.
Štrková 94 | 010 01 Žilina
Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

