
 
 
 
 
Samolešticí vosk pro k PVC, linoleum, parkety a kamenné podlahy. 
 
POPIS: 
FLOOR POLISH F 32 je samolešticí vosk z 
polyethylenového propylenu a polymerních emulzí s 
extrémně krátkou dobou schnutí a velmi vysokou 
odolností proti otěru.  
Výjimečně vysoký obsah pevných látek 32 % umožňuje 
následné vyleštění vysokorychlostním leštícím 
kotoučem. 
 
OBLASTI POUŽITÍ: 
Všechny kamenné podlahy, podlahy z PVC, parkety a 
linoleum. 
 
VLASTNOSTI: 
H: 9 -10 
  
BALENÍ:  
Kanystr 1 kg, 5 kg, 10 kg a 30 kg 
 
SKLADOVÁNÍ: 
Skladujte v pevně uzavřeném obalu na chladném, dobře 
větraném místě. Chraňte před přímým slunečním 
zářením. Nádoby chraňte před mrazem a před teplotami  
nad +30°C. 
Skladovatelnost nejméně 6 měsíců od data výroby. 
Překročení této hranice nutně neznamená, že zboží je 
nepoužitelné, je třeba však před aplikaci provést zkoušku 
účinnosti. 
 
 

  
NÁVOD K POUŽITÍ: 
Povrch musí být čistý a suchý. Při čištění přemyjte na 
závěr podlahu ještě jednou čistou vodou pro odstranění 
zbytků čistících prostředků. 
Stěrkou na nanášení vosků nebo polymerů naneste na 
povrch podlahy slabou rovnoměrnou vrstvu FLOOR 
POLISH F 32. Po vyschnutí je možné přeleštit 
vysokorychlostním leštícím kotoučem. 
FLOOR POLISH F 32 lze také přidat do vody při stírání 
podlahy (max. 10%). 
Vrstvu FLOOR POLISH F 32 lze podle potřeby odstranit 
z povrchu prostředkem DIRTEX EXTRA. 
 
SPOTŘEBA: 
V závislosti na savosti povrchu 100 g/m2. 
Přesnou spotřebu určete provedením zkoušky na 
konkrétním povrchu.  
 
HYGIENA A BEZPEČNOST: 
Přípravek je klasifikován Toxický pro reprodukci – 
kat. 1B a senzibilizující kůži dle Nařízení EP a Rady 
(ES) č. 1272/2008. 
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zajistěte dobré 
větrání. Nevdechujte výpary.  
Chraňte kůži a oči před kontaktem s přípravkem. 
S přípravkem zacházejte opatrně. Používejte vhodný 
ochranný oděv a rukavice (odolné olejům), ochranné 
brýle (doporučen obličejový štít). Výrobek skladujte 
odděleně od potravin a mimo dosah dětí. 
 
DŮLEŽITÉ: 
Protože aplikace přípravku jsou velice početné a 
odlišné, ověření všech není v možnostech výrobce. 
Rady, které poskytujeme, mají doporučující charakter. 
Pokaždé je třeba volit konkrétní postup až na základě 
výsledků zkoušky nátěru na malé ploše povrchu, který 
má být ošetřen.  
Výrobce nenese odpovědnost za případné škody 
způsobené nevhodným použitím výrobku. 
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