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„Kiilto Silk Semi“
Grindų poliravimo priemonė

Naudojimas

Grindų poliravimo priemonė, skirta poliruoti ir iš naujo padengti visus grindų paviršius, kuriuos galima
poliruoti. Taip pat gali būti naudojama kaip grindų poliravimo priemonės pagrindas.

Produkto savybės

Lengvai paskirstoma grindų poliravimo priemonė, kuri nedaro grindų slidžiomis. Išdžiūvusi palieka
pusiau blizgų paviršių. „Kiilto Silk Semi“ yra itin patvari priemonė, o ja padengtas grindis lengva
prižiūrėti. Produktas yra itin atsparus chemikalams ir rankų dezinfekavimo priemonėms.

Naudojimo
instrukcijos

Poliravimo priemonę tepkite ant švarių ir sausų grindų. Dozuokite tiesiai ant grindų arba į naudojamą
įrangą ir tolygiai paskirstykite. Tepkite 1–2 sluoksnius, atsižvelgdami į grindų nusidėvėjimo lygį ir
naudojimą ateityje. Tarp kiekvieno sluoksnio leiskite džiūti bent 30 minučių.
Pakartotinis padengimas atliekamas ant „Kiilto Silk“ poliravimo priemonės. Nuvalykite grindų paviršių
naudodami „Kiilto Pinta“ arba „Kiilto 10 Universum“ ir tepkite vieną sluoksnį ant sauso paviršiaus.
Kai valote profilaktiškai, valykite rankiniu arba mechaniniu būdu naudodami „Kiilto Vieno“ arba „Kiilto
10 Universum“. Be universalių valiklių rekomenduojama naudoti profilaktinio valymo valiklius, pvz.,
„Kiilto Illusia 10“ arba „Kiilto Pollycare“.
Sunaudojimas: 80–120 m²/l, atsižvelgiant į grindų nusidėvėjimo lygį ir tai, kaip produktas paskirstomas.
Poliravimo priemonė paprastai išdžiūsta apytiksl. per 30 minučių. Rekomenduojamos darbo sąlygos:
18–24 °C temperatūra, 40–70 % santykinė drėgmė.

Pastaba

Prieš naudodami, atsargiai sumaišykite produktą. Produktas užšąla.

Produkto pH

8.5 silpnai rūgštinis

Laikymas

Laikykite šiltoje vietoje.

Išvaizda ir kvapas

Baltas bekvapis skystis.

Gamybos šalis

SUOMIJA

Naudotojo ir aplinkos Saugokitės nereikalingo kontakto su oda. Naudojant nuolat, rekomenduojama mūvėti apsaugines
sauga
pirštines. Patekus į akis, nedelsdami skalaukite dideliu kiekiu vandens ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją.

Jei reikia saugos duomenų lapo, žr. www.kiiltoclean.com arba www.kiiltoclean.fi.
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Pardavimų skyrius

3x5l

Papildoma
informacija

Prekės kodas

41045

GTIN

6417964410457

GTIN (pardavimų
skyrius)
6417964482034

Atnaujintą popierinės brošiūros versiją galite peržiūrėti internetinėje svetainėje www.kiiltoclean.com/lt
arba atsiųsti el. laišką mūsų klientų aptarnavimo skyriui adresu: info.kiiltoclean.lt@kiilto.com.
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