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Refresher do podłóg lakierowanych
Akcesoria podłóg drewnianych

Tarkett Refresher czyści, chroni oraz wzmacnia lakier na drewnianych podłogach oraz przywraca im połysk

Refresher nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i do pomieszczeń publicznych, gdzie podłogi są narażone na silne zużycie. Tarkett Refresher do 
lakierowanych podłóg chroni i wzmacnia powierzchnię podłogi i usuwa mikroskopijne rysy.

Zastosowanie Refreshera nieznacznie zwiększy poziom połysku podłogi.Refresher można również stosować na nowo zainstalowanej podłodze w celu 
zwiększenia szczelności przed wilgocią. Aplikacja jest prosta i szybka. Uwaga: jeśli podłoga została wcześniej pokryta woskiem lub wypolerowana należy 
go najpierw usunąć odpowiednim środkiem do usuwania. W przeciwnym razie wystarczy odkurzyć lub sprzątnąć podłogę suchym mopem, a następnie 
nałożyć Tarkett Refresher wilgotnym mopem. 
W przeciwieństwie do zwykłych środków do polerowania, Tarkett Refresher nie zawiera wosku, a to oznacza również, że zabieg można często powtarzać bez 
tworzenia grubych warstw. Podłogę poddaną obróbce wyłącznie środkiem Tarkett Refresher można ponownie polakierować bez zdejmowania warstwy 
podłogi, a także można ją przetrzeć wilgotnym mopem lub wyczyścić za pomocą Tarkett Bioclean między każdym zabiegiem.

Uwaga!  Jeśli powierzchnia podłogi jest wystawiona na działanie soli drogowej, podłoga musi zostać zmyta na mokro, aby ją usunąć, przed zastosowaniem 
Tarkett Refresher. Sól może inaczej reagować chemicznie z Tarkett Refresher i tworzyć mlecznobiałą powierzchnię.

Częstotliwość stosowania Tarkett Refresher zależy od stopnia zużycia podłogi:

Kod produktu 8792111

Pakowanie 1 litr, 12 butelek/karton

Typ Płyn rozcieńczony wodą

Gęstość 1,01 kg / litr

Zawartość części stałych 6 %

pH 9,5

Narzędzia Mop

Wydajność 1 litr wystarcza na ok. 65 m2

Wyschnięcie
Odczekać 30 min. Przez pierwsze dwa dni powierzchnia może być 
wrażliwa na wilgoć.

Czas przechowywania
2 lata w niotwartej butelce. W przypadku otwartej butelki zawsze 
wykonaj test na małym kawałku.

Warunki przechowywania 10 - 30o C 

Zagrożenie pożarowe Niepalny

Intensywne użytkowanie sklepy 1-4 razy w miesiącu

Śrenie użytkowanie biura 1-3 na 3 miesiące

Standardowe użytkowanie użytek domowy 1-2 razy do roku

Wstrząśnij przed użyciem




