
TIMBER natura

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Postępować według
poniższych instrukcji. 

Przygotowanie
podłogi: Doczyścić
podłogę, usunąć
zanieczyszczenia i
stare warstwy powłoki
pielęgnacyjnej.
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nałożyć 2-3 cienkie
warstwy. Każdą
warstwę pozostawić
do wyschnięcia na
min. 30 min.
Duże powierzchnie:
podzielić powierzchnię
na strefy i nakładać
metodą na mokro.
Zużycie: ok.
2l/100 m2. 
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L Odświeżanie
powłoki ochronnej:
Spryskać podłogę
i czyścić maszyną
jednotarczową z
niebieskim padem.

Impregnujący środek pielęgnacyjny do podłóg drewnianych
■ Impregnowanie ■ Ochrona ■ Efekt olejowania

Profil produktu
■ TIMBER natura to ekonomiczne rozwiązanie, które można zastosować przy użyciu standardowych narzędzi z

wyposażenia firmy sprzątającej.
■ TIMBER natura został zaprojektowany do renowacji zniszczonych drewnianych podłóg pokrytych olejem.
■ TIMBER natura wydobywa naturalny charakter drewna i nadaje świeży, jedwabny wygląd podłogi o wysokiej jakości.
■ TIMBER natura przyjemnie pachnie i odświeża kolor.
■ TIMBER natura jest absorbowany przez włókna drzewne i zapewnia efekt impregnacji oraz umożliwia przesunięcie w

czasie konieczności renowacji.
■ TIMBER natura jest bezpieczny dzięki właściwościom antypoślizgowym i certyfikacji według DIN 18032-2.
■ TIMBER natura nadaje się jako podkład pod produkt LONGLIFE ma.

Miejsce aplikacji
■ TIMBER natura może być stosowany na drewnianych podłogach zarówno olejowanych jak i lakierowanych,

zrobionych z drewna dębu, buku i świerku. Nadaje się do parkietów litych i gotowych. Nie stosować na laminacie
i szczególnych rodzajach podłoży (np. dąb wędzony). Szczegółowe wskazówki dotyczące aplikacji znajdują się w
instrukcji użycia systemu TIMBER easy.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Wrażliwy na działanie
mrozu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713344  2 x 5 L

Wartość pH 5

Zaufany partner

Tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstrasse 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | +43 6245 872 86


