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minátové podlahy
Péče o vaší vinylovou, laminátovou nebo lakovanou dřevěnou podlahu pomocí
přípravku Master Care. Tento přípravek vyhlazuje drobné škrábance, zvyšuje
odolnost povrchu a poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení. Tím se
prodlužuje životnost povrchu nebo podlahy. Vzhledem k tomu, že přípravek
Master Care nevytváří silnou vrstvu, můžete ho používat vždy, kdykoliv bude
potřeba.
•
•
•
•
•

Péče a ošetřování k oživení podlah
Prodlužuje životnost podlahy
Chrání proti opotřebení a poškrábání
Snadné použití
Certifikát IBR

Oblast použití
Pro všechny typy vinylových, laminátových, PVC a lakovaných/natřených povrchů.

Použití
Příprava

Podlahu důkladně umyjte Intensive Wood Cleaner (Intenzivním čističem) WOCA, dokud nebude povrch
dokonale čistý. Poté omyjte čistou vodou. Před nanesením přípravku Master Care nechte podlahu
úplně vyschnout.
Nikdy nezapomeňte provést zkoušku na méně viditelném místě, abyste zkontrolovali kompatibilitu
povrchu s výrobkem.

Úprava

Před použitím nádobu s přípravkem důkladně protřepejte. Nanášejte koncentrovaný přípravek péče v
tenké a rovnoměrné vrstvě. Když se látka nebo mop znečistí, vypláchněte jej v čisté vodě a důkladně
vyždímejte. Potom pokračujte v aplikaci. Jestliže začne povrch schnout, nenanášejte další Master Care.
Před použitím nechte podlahu asi 60 minut schnout. Následně není zapotřebí žádné leštění ani jiná
úprava.

Poznámka

Pro pravidelné čištění ošetřeného povrchu pro dosažení nejlepších výsledků použijte přípravek Master
Cleaner (Mýdlo na lakované, laminátové a vinylové podlahy) WOCA.

Doba schnutí
Doba schnutí

Přibližně 60 minut.
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Technické údaje
Báze

Polymerní a voskové emulze.

Hustota

Asi 1,01 g/ml.

Hodnota pH

7.2-8.2

Trvanlivost

3 roky.

Teplota nanášení

15-30°C.

Spotřeba

Přibližně 60 m²/L.

Směšovací poměr

Neředí se.

Čištění nářadí

Použijte mýdlovou vodu.

Skladování

+10-30°C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmí být
vystaveno působení tepla (např. slunečnímu světlu).
Skladujte při teplotách nad bodem mrazu.

TOL

VOC-Max: 30 g/l, MAXIMUM VOC CONTENT (A/i (WB)):
140 g/l.

Balení

1L

Migrační test
nežádoucích materiálů

EN 71-3:2013

Schválení

Dánská certifikace pro použití ve vnitřních prostorách
budov
IBR: TVOC28/A+, AgBB Z-157.10-198

Opakované ošetření

2 krát za rok.

Údržba a související výrobky
Týdenní čištění

Master Cleaner (Mýdlo na lakované, laminátové a
vinylové podlahy), #684510

Související výrobky

Intensive Wood Cleaner (Intenzivní čistič), #551525

Nářadí

Váleček, vlas 11 mm, #88003
Bavlněný leštící pad, #596051
Držák na pad, #399710

Kontakt
WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com
Tyto informace vycházejí z
rozsáhlého laboratorního testování
a z praktických zkušeností. Protože
podmínky, za kterých je výrobek
používán, jsou často mimo
kontrolu firmy WOCA Denmark,
můžeme zaručit pouze kvalitu
samotného výrobku. WOCA
Denmark A/S nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné
použití výrobku nebo zacházení s
ním. Výrobek lze v zásadě
považovat pouze za polotovar,
jelikož konečný výsledek závisí na
konstrukci, charakteru povrchu,
základní úpravě, teplotě, vlhkosti
vzduchu, použití atd. Společnost
WOCA Denmark A/S si vyhrazuje
právo bez oznámení měnit
výrobek i uváděné informace.
Tato etiketa / popis výrobku
nahrazuje všechny předchozí
verze.

