
Karta 
Produktu

Refresher do podłóg z powłoką
Hardwax Oil
Akcesoria podłóg drewnianych

Kod produktu 8792209

Pakowanie 1 litr, 6 butelek/karton

Wydajność 1 litr wystarcza na ok. 80-100 m2

Stosowanie 1-2 razy w roku (lub częściej w zależności od stopnia zabrudzenia).

Składniki Oparty na naturalnych, roślinnych woskach (wosk karnauba i 
kandelila), parafiny i węglowodory alifatyczne (> 30%).

Narzędzia Mop

Wyschnięcie Minimum 1 godzina

Czas przechowywania 5 lat lub więcej w zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu.

Zagrożenie pożarowe Niepalny

Wstrząśnij przed użyciem
Pozwól 

wyschnąć 
przynajmniej 
przez godzinę

Refresher do podłóg olejowanych
Utrzymuje świeżość podłogi i dzięki twardemu woskowi w składzie chroni jej powierzchnię przed zużyciem. Może być również stosowany punktowo, do tych 
części podłogi, które są narażone na większą eksploatację. 

• Do okresowej konserwacji i gruntownego czyszczenia woskowanych podłóg drewnianych
• Czyści i odświeża powierzchnię podłogi
• Ławy w użyciu
• Idealny do usuwania uporczywych plam

Opis produktu:

Zastosowanie:

Przygotowanie:

Stosowanie:

Doskonale oczyszcza i regeneruje podłogi olejowane. Naturalne woski odświeżają powierzchnię, pozostawiając ją piękną i 
wytrzymałą na długi czas, bez tworzenia się grubej warstwy.

 Do okazjonalnej konserwacji twardych olejowanych podłóg drewnianych. Produkt może być również używany do usuwania plam. 
Woski są odporne na brud i zapobiegają jego przedostawaniu się do głębszych warstw podłogi.

Przed aplikacją powierzchnia musi być czysta i sucha. Usuń wszystkie luźne zabrudzenia przez mycie na sucho lub odkurzanie, a 
następnie zwilż podłogę mopem. Doskonale do wilgotnego mycia nadają się pozostałe produkty marki Tarkett:  Mop z mikrofibry 
oraz Bioclean. Postępuj zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu Bioclean. Przed zastosowaniem Refreshera poczekaj aż 
podłoga wyschnie.

Produkt jest gotowy do użycia i nie należy go rozcieńczać. Wstrząsnąć butelką przed aplikacją.

• Ok. 2 wyżeczki Refreshera wystarczają na 1 m2 podłogi 
• Nałóż możliwie najcieńszą warstwę Refreshera. Nadmierna aplikacja  może spowodować powstawanie śladów
• Refresher powinien schnąć przynajmniej godzinę
• Upewnij się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane

Aplikacja ręczna: 

Aplikacja mechaniczna:

Usuwanie uporczywych plam:           

Nałóż cienką warstwę Refreshera na czystą i suchą podłogę przy pomocy Mopa z mikrofibry Tarkett bądź podobnego.

Równomiernie rozprowadź Refresher na podłodze (ok. 2 łyżeczki na m2). Wyczyść podłogę przy pomocy maszyny tarczowej z 
białym padem. Jeśli pozostają ślady obróć lub wymień pad. Dla zwiększenia połysku  poczekaj, aż Refresher wyschnie, a następnie 
wypoleruj powierzchnię czystym białym padem.

Nałóż trochę Refreshera na szorstką, białą ściereczkę i zetrzyj zabrudzenie. Alternatywnie, użyj maszyny tarczowej z białym padem.




