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IRSA CARE MILK OIL ( PFLEGEMILCH )
Agent de îngrijire a suprafeţ elor uleiate cu DISTINCT OIL 2K.

Baza / Recipient de Livrare:
Agentul de intretinere IRSA CARE MILK OIL este produs din ceară de Carnauba, ceară de Candelilla,ceară de albine,ceară de şelac,şelac,emulsionant
natural şi apă. Se livreaza la doze de 1L ,cu filet adaptat la capete de pulverizare.
Domenii de utilizare :
Agentul de îngrijire IRSA CARE MILK OIL îngrijeşte şi protejează suprafeţele pe care s-a aplicat ulei sau ceară ,ca de exemplu duşumele,parchet, suprafeţ e
cu plută,elemente de placare a pereţ ilor şi tavanelor ,uşi, blaturi de lucru, mobilier ,etc....din zonele interioare.Este bine să se efectueze o îngrijire regulată a
suprafeţelor uleiate cu IRSA CARE MILK OIL, pentru ca acestea să-şi păstreze luciul mătăsos pentru un timp îndelungat.
Caracteristici:
• Produs din componente naturale • Nu conţ ine solvenţi • Miros plăcut • Super-concentrat • Îngrijeş te suprafeţele ca un emolient • Antiderapant
• Rezistent la uzura de trafic intens.
Curăţare ânainte de întreţinere : Înainte de îngrijirea cu laptele CARE MILK OIL,pardoselile murdare trebuie mă turate sau aspirate
cu un aspirator casnic si cură ţate cu degresantul AQUA CLEANER 5000,conform fisei tehnice lucru.
Îngrijirea regulată si tratarea ulterioară a suprafeţelor uleiate : Înainte de utilizare, agitaţ i puternic laptele de îngrijire CARE MILK OIL. Poate fi aplicat
doar pe suprafeţele tratate cu ulei sau combinatie de ulei ş i ceară.
Etapă de lucru
Curăţaţi suprafaţa în prealabil cu agent de cură ţare ;după uscarea suprafeţei ,aplicaţi în strat subţire agent de îngrijire CARE MILK OIL ,pur sau diluat în
apa curată(cca.100ml în 10L de apă). Echipament de lucru : IRSA BLITZBOY(mop cu talpă ) cu lavetă de şters IRSA WISCHTUCH.
Dacă se doreste ,după uscare (cca. 30min.) lustruiţ i manual cu IRSA BLITZBOY cu lavetă de şters IRSA WISCHTUCH sau mecanic cu maş ină monodisc cu
pad alb . Efectul de luciu poate fi mărit prin ultilizarea unei cantită ţi mici de apă in amestecul cu agentul de ântreţ inere CARE MILK OIL.
Sugestii importante :
Atâta timp cât suprafaţa mai este umedă ,nu păşiţi pe pardoseală şi nu o ştergeţi, deoarece depreciati pelicula de intretinere si vor ramine urme.Murdă riile
mai pronunţate sau cele din locuri individuale pot fi îndepă rtate cu IRSA G 88( amestecat cu apă ).
Capacitate de depozitare :
Nu depozitaţi şi nu transportaţi la temperaturi sub + 6°C şi nici pe perioade mai îndelungate la temperaturi de peste+30°C.În ambalajul original nedesfă cut
produsul poate fi păstrat min. 24luni Închideţ i bine ambalajele care au fost desfă cute şi consumaţi produsul în cel mai scurt timp .
Indiferent că este vorba despre mediul privat sau public,agentul de îngrijire IRSA CARE MILK OIL oferă protecţia perfectă pentru fiecare tip de pardoseală .
Astfel vor fi prevenite fenomenele de uzură prematură şi se va păstra mai mult timp frumuseţ ea suprafeţelor uleiate sau ceruite.
Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile noastre de îngrijire a suprafeţ elor, pe care s-a aplicat ulei sau ceară ,precum şi fisele tehnice ale produselor.
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Consilierea noastră verbală şi scrisă bazată pe testele profesionale efectuate sunt valabile doar ca sugestii cu caracter neobligatoriu ş i nu vă exonerează de testarea proprie a
produselor furnizate de că tre noi asupra aplicabilită ţii acestora la procedurile ş i obiectivele preconizate. Aplicarea,utilizarea ş i prelucrarea produselor se produc în afara
posibilită ţilor noastre de control ş i prin urmare ,sunt în întregime responsabilitatea dvs. Desigur că noi garantăm calitatea exemplară şi constantă a produselor noastre .Odată cu
apariţia acestei noi "Fiş e tehnice" ,cea anterioară îşi pierde valabilitatea !!!

