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Použitie a dávkovanie

Postupujte podľa
nasledujúcich
inštrukcií.

Príprava: odstráňte
všetko znečistenie
z podlahy a staré
ošetrujúce vrstvy.
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2-3 krát v tenkej
vrstve. Podľa potreby
postupovať po
častiach. Dodržať
dostatok času na
schnutie medzi
nátermi (min. 30min.)
Spotreba: Cca. 2L/100
m2

Rozsiahle plochy:
pracujte po častiach
a nanášajte mokré na
mokré. Spotreba: cca
2 litre/100 m².
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L Obnovenie
ošetrujúceho filmu:
nastriekajte na
podlahu a ošetrite
strojom s jedným
diskom a štandardnou
modrou podložkou.

Impregnačný prostriedok na drevené podlahy
■ Impregnačný ■ Ochranný ■ Olejový vzhľad

Profil produktu
■ TIMBER natura je ekonomické riešenie, ktoré možno použiť so štandardnými nástrojmi.
■ TIMBER natura bol vyvinutý na obnovu opotrebovaných naolejovaných podláh.
■ Zvýrazňuje prírodný charakter dreva a zanecháva čerstvý, prírodný, hodvábny a vysokokvalitný vzhľad.
■ Obsahuje príjemný parfum a okamžite oživuje farby.
■ TIMBER natura sa vsiakne do vláken dreva, poskytuje impregnačný výsledok a odďaľuje potrebnú renováciu.
■ Z hľadiska bezpečnosti je TIMBER natura odolný proti šmyku a certifikovaný podľa DIN 18032-2.
■ TIMBER natura je tiež vhodný ako základ ku TIMBER renova.

Oblasť poutžitia
■ Môže sa použiť aj na naolejované, ako aj nalakované drevo ako dub, buk, smrek. Na masívne a hotové parketové

podlahy. Nepoužívajte na laminát či špeciálne ošetrené drevo. Použitie si prečítajte v pokynoch k prostriedku
TIMBER.

Úplná prehľadnosť vďaka kompletným údajom o zložkách
Informácie o zložkách nájdete v Karte bezpečnostných údajov

Trvalo udržateľný rozvoj a výroba

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia
Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Pre podrobnejšie informácie pozri technický
informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote. Citlivý na mráz.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 713344  2 x 5 L

hodnota pH 5

Váš dôveryhodný partner


