
Kiehl-Parketta 
Keményvax, folyékony 
 
 
Tulajdonságok 
Kiváló oldószervax, amely megakadályozza a nedvességre érzékeny padlók kifakadását. Könnyen 
kezelhető, könnyen behatol a burkolatba, levegőző/szellőző tulajdonsággal rendelkezik, jól mosható. 
A kezelt felület víztaszító lesz és nedves felmosással tisztítható. 
A terméket vízzel nem lehet keverni! A terméket ne engedjük a szennyvízcsatornába! 
 
Összetevők 
Keményvaxok, vízben nem oldódó anyagok. 
 
Felhasználási terület 
Minden európai fafajta ápolására. A nyers, egzotikus fákon csak azután alkalmazzuk, hogy előbb 
leteszteltük, hogy miként reagál a szerre. Kezeletlen és vaxolt, olajozott és vaxolt, zárolt és vaxolt 
eredeti fafelületeken, belső területeken, mint pl.: parketta, deszka, ipari parketta, lépcső, OSB-lapok, 
ragasztott fatábla stb. használható. 
 
Felhasználás 
A padló és a termék hőmérséklete 15°C és 25°C között kell legyen. Az alkalmazás ideje  
alatt a teremben, szobákban végig alaposan szellőztetni kell, dohányozni tilos. A port 
nedves tisztítókendővel töröljük fel. Rázzuk fel használat előtt a szert!  
Vaxolás és utóápolás: Nyers, megfelelően csiszolt (tapaszolt és síkba csiszolt; 
szemcseméret: 100-120) vagy Kiehl-Parketta-val vaxolt, pormentes és tiszta 
faburkolaton használható. Kb. 250 ml-t vigyünk fel egyenletesen, vékonyan kb. 5 m² 
felületre és azonnal terítsük szét laposmoppal vagy törléshez használt szőrmedarabbal.  
A felület igénybevételétől függően 1-3 réteg felvitele lehet szükséges. A rétegeket kb. 
60 perces szünetekkel vigyük fel egymás után. 
Felhasználás szóró-tisztító eljárással, robbanás-biztos géppel  
Korábban vaxolt (Kiehl-Parketta és Kiehl-Wax-Ex 1:1 arányú oldatával) felületeken 
szóróflakonba töltve. Pontszerű esetekben: a szennyezett helyeket, illetve 
lépésnyomokat takarékosan porlassza be és azonnal polírozza fényesre. A szennyezett piros pad-et 
fordítsuk meg, vagy cseréljük ki egy tisztára. Teljes felületen: 5 m²-ig  
vékonyan fújjuk be. A pad-del lendületesen dolgozzunk, hogy egyenletesen nedves film 
képződjön. A pad-et időben cseréljük ki egy tisztára!  
Polírozás: A vaxfilm matt fénnyel szárad, fényét polírozógép segítségével kapja  
(150-1000 ford./perc, polírozókefe vagy polírozó pad). 
Azon eszközök tisztítására, melyekkel felvittük a KiehlParketta-t, Kiehl-Wax-Ex-
szel tudjuk megtisztítani. 
 
Anyagszükséglet /m2 
Vaxolás: 80-150 ml-t a nedvszívóképesség függvényéban 
Utóápolás: 20-40 ml  Szóró-Tisztító-eljárás: 3-5 ml 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kiszerelés 
10 literes bádogkanna  Cikkszám: j 22 01 60    16.06.2005/ 
    Viszkozitás hőmérsékletfüggő  

R 10 Kevésbé tűzveszélyes. 
R 52/53 Ártalmas a vízi szervezetkre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást 

okozhat.  
R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció ( idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén 

tüdőkárosodást okozhat.  
R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. 
R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak. 
S 24  A bőrrel való érintkezés kerülendő.  
S 43 Tűz esetén poroltót kell használni. Víz használata tilos! 
S 51  Csak jól szellőztetett helyen használható.   
S 61  Kerülni kell az anyag környezetbe jutásását. Speciális adatokat kell 

kérni/Biztonsági adatlap. 
S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni 

az edényzetet vagy a cimkét. 
Oldószereket tartalmaz. 

Koncentrátumban 
egészségre káros 


