Technický list
NAPLANA Emulze na údržbu
Kat. č. 2085
Vlastnosti
NAPLANA je emulze vyráběná z přírodních surovin
pro základní údržbu a péči o lakované, voskované a
olejované podlahy ze dřeva, povrchy nábytku atd.
proti špíně a mechanickému opotřebení. Může se
použít i pro hladkou kůži a jiné povrchy. Po krátké
době schnutí vytváří bez leštění pololesklý povrch.
Ošetřený povrch se obnoví a získává opět difúzní
a špínu odpuzující schopnost. Na hladkém kamenném povrchu používejte NAPLANA jenom šetrně.
Ani při dlouhodobém použití a při správném pracovním postupu nevzniká na povrchu nepříjemný,
těžce odstranitelný voskový film. Pravidelnou péčí
se zřetelně prodlužuje životnost podlahy. NAPLANA
se může po nátěru ještě dále leštit.
Obsažené látky
Voda, estery karnubového vosku, alkoholestery
mastných kyselin, levandulový olej, bergamotová
silice (obsahuje limonen).
Pracovní postup
Nové podlahy se po prvním čištění pomocí NACASA 4010 (nejdříve 4 týdny po dokončení podlahy) ošetří ředěným roztokem NAPLANA 2085 (3
- 5 uzávěrových víček = 75 - 125 ml na 5 litrů
vlažné vody). Roztok rovnoměrně naneste na podlahu v tenké vrstvě savým a měkkým hadrem bez
chlupů nebo mopem. Další interval údržby záleží na
způsobu namáhaní povrchu. Na kůži a jiné povrchy
se NAPLANA může používat i koncentrovanější až
úplně neředěná.

Pozor! Naleštěné podlahy jsou kluzké. Proveďte
zkušební nátěr a případně založte zkušební plochu.
Povrch se před každým nánosem NAPLANA musí
důkladně vyčistit, NAPLANA se nesmí předávkovat,
jinak dochází k tvorbě pruhů a nebezpečí uklouznutí!
Čištění pracovního nářadí
Okamžitě po ukončení práce vyčistit vodou případně
s přísadou mýdla.
Skladování
V chladu a suchu v dobře uzavřené nádobě. Chraňte
před mrazem.
Balení
1 l / 5 l / 20 l PE nádoba.
Bezpečnostní upozornění
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte ve
větším množství do odpadní vody.
Likvidace
Větší množství zbytků se likviduje dle místních zákonných předpisů. Menší zbytky se mohou vylít do
odpadní vody. Vyprázdněné a vyčištěné nádoby se
likvidují dle místních předpisů zákona!
GISCODE: GE 10 / emulze/disperze
		
Kód dle katalogu odpadů: 20 01 30

Údaje a upozornění Technického listu jsou zavazující. V případě, že se od těchto předpisů musíte odchýlit, kontaktujte předem technické
oddělení firmy BIOFA. Všeobecné stavebně technické předpisy je nutné dodržovat. Vydáním tohoto Technického listu ztrácejí všechny dřívější
údaje svou platnost.
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