
ReparatiesetReparatieset
Voor houten ondergronden

LeverbaarLeverbaar
Aantal per pallet 288

Grootte / hoeveelheidGrootte / hoeveelheid

verpakking set in kartonnen doos

verpakkingscode 01

art.nr.art.nr.

4955 ◼

VerbruikVerbruik Naar behoefte

ToepassingToepassing Hout binnen■
Gelakte en geoliede houten ondergronden■
Houten vloeren en trappen■
Parket en laminaat■
Meubelen, keukens en deuren■

EigenschappenEigenschappen Alle benodigde hulpmiddelen in één set: 
· 11 staafjes harde was
· 1x smelter (inclusief batterijen) en schaafgroeven op het handvat
· 1x katoenen doek 
· 1x lakstift (zijdemat)

■

CertificatenCertificaten Pflege von geölten FlächenPflege von geölten Flächen

Pflegeanleitung für versiegelte Böden und TreppenPflegeanleitung für versiegelte Böden und Treppen

Aanvullende informatieAanvullende informatie VerwerkingshandleidingVerwerkingshandleiding

MogelijkeMogelijke
systeemproductensysteemproducten

Onderhoudsreiniger Onderhoudsreiniger  (7699) (7699) [eco][eco]

WerkvoorbereidingWerkvoorbereiding VoorbereidingVoorbereiding
De te repareren beschadiging moet schoon, droog en vetvrij zijn.
Eventuele losse, uitstekende delen voor het repareren verwijderen.

■

Technisch merkbladTechnisch merkblad
Artikelnummer 4955
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VerwerkingVerwerking Passende kleur kiezen.
Smelter opwarmen, kleine hoeveelheden vulstof smelten en mixen.
Beschadiging met het wasmengsel vullen.
Overtollige was met de schaaf verwijderen.
Het oppervlak met het vlies ontvetten.
Lakstift goed schudden.
Het oppervlak met de lakstift aflakken.
De glansgraad met schuur- en politoerdoek aanpassen.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

VerwerkingstipVerwerkingstip DrogingDroging
Lakstift:
Stofdroog: na ca. 5 minuten
Hanteerbaar: na ca. 10 minuten
Herbehandeling: na ca. 10 minuten
Volledig te belasten: na ca. 30 minuten

Staafjes harde was:
Bewerkbaar/over te werken na afkoeling bij kamertemperatuur

■

VerdunningVerdunning
Verwerkingsklaar

■

OpmerkingOpmerking Onderhoudsinstructies voor geoliede oppervlakken en vloeren in acht nemen.
Onderhoudsrichtlijnen voor gelakte vloeren en trappen in acht nemen.

Opslag / houdbaarheidOpslag / houdbaarheid In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie
vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele
verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet
samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen
werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking
buiten onze invloed liggen, kunnen aan
dit technisch merkblad geen rechten
worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene
verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet
meer, vraag dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren uitsluitend onder deze
voorwaarden.
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