Kiehl-Refresher-brillant
Faápolóolaj filmképző tulajdonsággal, önfényező
Tulajdonságok
A fa fajtájának vonásait kihangsúlyozza. Parfümmentes, pigmentmentes, oxigénre megszilárdul,
levegőző/szellőző tulajdonsága van. Könnyen kezelhető, filmképző, önfényező. 2-3 nap alatt teljesen
megszilrádul, akkor járható és mosható lesz.

Összetevők
Olajok, száradást segítő anyagok, organikus oldószerek.

Felhasználási terület
Minden európai fafajta ápolására. A nyers, egzotikus fákon csak azután alkalmazzuk, hogy előbb
leteszteltük, hogy miként reagál a szerre. Kezeletlen, vaxolt, olajozott és vaxolt, zárolt és vaxolt eredeti
fafelületeken, belső területeken, mint pl.: parketta, deszkák, ipari parketta, lépcső, OSB-lap, ragasztott
fatábla stb. használható.

Felhasználás
Kifogástalan tapadást és optikai megjelenést csak a zsír-, vax-, szilikon- és pormentes felületeken garantál
a termék. A padlóburkolat hőmérséklete 10°C és 25°C között legyen. Az alkalmazás és a száradás ideje
alatt a termekben, szobákban végig alaposan szellőztetni kell, dohányozni is tilos! Alkalmazás előtt a KiehlRefresher-brillant-ot rázzuk fel! A megszilárdulás ideje alatt (kb. 2-3 nap) nem terhelhető a burkolat és tilos
felmosni azt.
Alapolajozás: Csak nyers, szakszerűen lecsiszolt (tapaszolt és síkba csiszolt;
szemcseméret: 100-120), portalanított, tiszta és valódi fából készült padlókhoz alkalmazható.
Feldolgozás: Kb. 500 ml-t vigyünk fel a felületre és azonnal, egyenletesen terítsük szét
törléshez használt szőrmedarabbal, vagy laposmoppal, 10m² területen. Egymást
egyenletesen fedő sávokban dolgozzunk. Minimum 24 órát hagyjuk száradni. Szükség
esetén a többi réteget is hasonlóan kell felvinni. Az első réteg után egy egyenletes közbenső csiszolás
szükséges a Kiehl-Legno Pad-del (egytárcsás súrológép, szívókoszorú, (por)szívó) mindaddig, amíg egy
egyenletesen matt lesz a felület.
Utólag olajjal beonás: Igénybevett faburkolatokat elsőként egy gépi száraz tisztítással kell
megtisztítani (egytárcsás súrológép, szívókoszorú, (por)szívó, Kiehl-Legno-Pad). A tisztítás
során a gépet spirál alakban mozgassuk mindaddig tisztítsuk a felületet, amíg egyenletesen
meg nem tisztítottuk. Ennél a tisztításnál a pólusokat is ki kell tisztítani és egy egyenletesen
tisztított optimális felületet kell elérni. Ezek után a felületen maradt finom port nedves
kendővel szedjük fel.
Feldolgozás: Kb. 500 ml-t vigyünk fel a felületre és azonnal, egyenletesen terítsük szét, 10m² területen
törléshez használt szőrmedarabbal, vagy laposmoppal. A felület igénybevételétől függően 1-2 réteg lehet
szükséges, melyek felvitele között 24 órás szünetet kell tartani.
Azon eszközök tisztítására, melyekkel felvittük a Kiehl-Refresher-brillant-ot, Kiehl-Wax-Ex-szel
tudjuk megtisztítani.
Figyelmeztetés: A levegőn száradó olajok reakcióba léphetnek faporral, kendővel, pad-del és más
nedvszívó munkaeszközzel, a reakció öngyulladáshoz vezethet. Ennek elkerülése érdekében ezeket a
munkaeszközöket, hulladékként –külön, légmentesen elzárt tárolóeszközben kell kezelni. Ezen kívül a
helyi hulladékkezelési szabályokat is figyelembe kell venni.

Anyagszükséglet / m²
Alapolajozás: 80-100 ml-t, a fafelület nedvszívóképességétől függően
Olajozás: 40-50 ml-t, a fafelület nedvszívóképességétől függően
R 10
R 65
S 24
S 43
S 51
S 62
Koncentrátumban
egészsáégre káros

Kevésbé tűzveszélyes.
Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén
tüdőkárosodást okozhat.
A bőrrel való érintkezés kerülendő.
Tűz esetén poroltóval oltandó. Víz használata tilos.
Csak jól szellőztetett helyen használható.
Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni
az edényzetet vagy a cimkét
Oldószereket tartalmaz.
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