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Tulajdonságai:  

 
 önfénylő ápolóemulzió 

 szennytaszító 

 strapabíró 

 megakadályozza az elkenődéseket 

 csúszásgátló(a DIN 18032, 2.rész szerint sportpadlóra alkalmas)  

 selyem matt/matt 

 

 

 

  

 

 

Felhasználás: 

  

 

 Vizes lakkal bevont parketta és parafa burkolatok. 

 PUR bevonattal NEM rendelkező  PVC,  CV  linóleum burkolatok első és 

mindennapi tisztításhoz  

 

matt beállítás:  

 kifejezetten Aqua Lack nature, 860 2K Aqua Lack nature PLUS  vagy más matt 

burkolatfelületekhez 

 

Nem alkalmas PUR felületű elasztikus burkolatokhoz/ pakettához UV bevonatokkal. 

 

 

 

 

Műszaki adatok: 

 Alapanyag: Polimer keverék 

Szín: Tejszerű 

Sűrűség: 1,02 gr/cm³ 

Feldolgozási hőmérséklet: 15-25 °C  

Hígító, tisztítószer: Víz 

Száradási idő: Kettős felületű spatula/henger 

Felhasználás: 1 liter cca. 30 m² 

PH érték: 

Raktározás: 

 

UBA szám:: 

hígítás nélkül cca. 8 

fagymentesen,eredeti csomagolásban 

legfeljebb 12 hónapig, jól bezárva 

 

SM: 4397 0012 

M:4397 0023 

Tűzveszélyes: nem 

Fagyra érzékenység: igen 

GefStoffV.jelölés:                                                             nincs                                            

GISCODE: GE 10 

  

Biztonsági adatlap:                                     

                                          

 kérésre kapható 

                                     *a megadott értékek laborértékek,a különféle helyszínekhez kötött sokszínűség között csak irányértékként    

                                       kezelendők. 

 

 

Felhasználás: 

A kannát felhasználás előtt jól felrázzuk! 

A 887 parketta és padlóápolót a tisztított, száraz padlóra egy puha,bolynélküli ronggyal, 

szivaccsal,Forbo mosókendő, vagy mop használatával vékonyan egyenletesen felhordjuk 

és hagyjuk megszáradni.Erősen szívóképes burkolatoknál, (mint pl. linóleum)többszöri 

felhordásra is szükség lehet.Közbenső száradási idő cca. 1 óra.Egyben lévő felületeket 

lehetőleg egy munkamenetben dolgozzuk meg , hogy ne keletkezzen látható toldási hely. 

A 887 matt parketta és padlóápolót a munka megkezdése előtt jól felrázzuk, hogy a 



mattitó anyag jól elkeveredjen 

A szer alkalmas felmosófolyadéknak  is ,200-300 ml –t keverünk el 8 liter vízzel. 

 

 

Ápolási 

utasítások:  

 

Első ápolás:_ 

Az első ápolást vagy bekezelést az első tejes megterhelsé előtt, a lakkfelületeknél a lakkréteg 

teljes átszáradása után kell elvégezni.van lehetőség arra, hogy  3-10 nappal az utolsó lakkréteg 

felhordásától számítva (lakkozási rendszerektők függően)végezzük el a bekezelést. 

-887 parketta  és padlóápolót hígítás nélkül vékonyan és egyenletesen felhordjuk. 

Felhasználás: 3-4 l / 100 m² 

 

Mindennapi takarítás: 

Szennyeződések és por, napont,szükség esetén gyakrabban eltávolítandók.A padló 

frekventáltságánal függvényében  egy polimerizált réteg elérésére rendszeresen a 887 parketta 

és padlóápolóból  készített 1 : 30 arányban vízzel hígított oldatot a burkolatra felhordjuk. 

Felhasználás: cca. 1 l / 100 m², a burkolathasználat gyakoriságának függvényében 

 

Terljes ápolás: A mindennapi takarítás ellenére láthatóvá válik ,hogy a burkolat felülete 

fényesebbé vált, az ápoló filmréteg kopásnak indult, akkor egy teljes körű ápolásra van 

szükség. 

-887 parketta és padlóápolót 1 : 2 arányban vízzel hígítva a felületre felhordjuk. 

Felhasználás: 1,5 – 2 l / 100 m² 

 

Minden teljes ápolás előtt megvizsgálandó, vajonnem szükséges-e egy alaptisztítás, 

pl.elszennyeződőtt ápolószer maradványok miatt.Alaptisztítás elvégzésekor minden esetben 

egy első ápolásra van szükség. 

 

Sportpadló ápolása: 

 

A DIN 18032 , ÖISS iránymutatás csúszósurlódással szemben támasztott követelmény  

 µ =  0,4 - 0,7 értékét teljesítendő egy állandó ápolás végzésére van szükség. Bevonó 

rendszerek csak a 887 parketta és padló ápolószerrel kombinálva garantálják a csúszásgátló 

hatást.(Kérje az erre vonatkozó ápolási információt) 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztítás:  Munkakészülékeket használat után azonnal vízzel tisztitani. 

 

Csomagolás:                   0,750 l, 5 l, 10,0 l  

                                           

                                           

  

 

 

Utalás:  A mindenkori bevonat ,vagy burkolatfelület az ápolószer alkalmassága szempontjából 

figyelembe veendő. 

Külön ápolási utasítások állnak rendelkezésre az elasztikus burkolatok, vagy 

parketta(bevont) és parafa, valamint sportpadlókhoz, melyeket  kérheti. 

 

A szakma idevonatkozó szabályai és normái figyelembe veendők. Németországon kívül a  

mindenkori helyi előírások érvényesek, ennek ismerete a felhasználó felelőssége. 

 



 

 

Feltétlenül 

figyelembe veendő: 

A megadott adatokkal a gyakorlatban és laboratóriumban elért kísérleteink és  

tapasztalataink alapján szeretnénk Önöket a legjobb tudásunk szerint tanácsokkal  

ellátni. Egyedi esetekben jótállást a sokoldalú felhasználási lehetőségek valamint a 

felhasználási és tárolási módok betartásának ellenőrizhetetlensége miatt nem vállalunk!  

Mindenféle más felhasználási mód, ami a műszaki előírásainkhoz képest eltér feltétlenül  

jóváhagyásunkat igényli. Ennek hiányában semmiféle szavatosság vállalására sem nyílik 

lehetőség. Ezért javasoljuk többszöri próbamunka elvégzését. 

Egyébként minden esetben az Általános Üzleti Feltételeink érvényesek. 

 

Jelen műszaki információval minden eddigi korábban kiadott műszaki adatokkal 

rendelkező tájékoztató anyagunk, termékinformációnk  érvényét veszíti. 

Aktuális kiadás 2007.10.15 

 

 


