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Productomschrijving

Productomschrijving

Procryl Parkettpflege PPP is een hightech-onderhoudsproduct speciaal voor gelakte houtenvloeren
en laminaten. Procryl Parkettpflege PPP frist de
glans op en laat kleine krassen onzichtbaar worden.
Daarbij droogt het gelijkmatig op en laat geen sluier
na. Het beschermt het lakoppervlak in veel gebruikte
gebieden en is eenvoudig in het gebruik, omdat napolijsten niet nodig is.

Holzseife verwijderd hars- of harsafzetting van het te
behandelen hout of fineer. Holzseife is eveneens
geschikt voor het verwijderen van lijmdoorslag bij
wittelijmen.

Spezial-Intensivreiniger IR is een werkzaam
reinigingsmiddel voor alle vloeren zoals parket-,
kunststof-, kurk-, PVC-, linoleum-, natuursteenen kunststeenvloeren, tegels, rubberen vloeren enz.,
vooral met Naturtrend-producten behandelde
oppervlakken.

Toepassingsgebied

Toepassingsgebied
Met de uit Holzseife gemaakte oplossing worden
harsgallen e.a. uit massieve houtsoorten en fineren
verwijderd. Bovendien wordt de gelijkmatige
opname van beitsen begunstigd.

Procryl Parkettpflege PPP is uitstekend geschikt voor
onderhoud en nabehandeling van gelakte houtenvloeren en laminaat.

Ondergrond

Verwerking

Verwerking

Een eerste onderhoud van nieuw verzegelde oppervlakken mogen op zijn vroegst na 8-10 dagen worden uitgevoerd. Voor het gebruik wordt aanbevolen,
de vloer met Procryl Parkettreiniger PPR te reinigen.
Leest u hiervoor a.u.b. het separate technische
productinformatieblad van dit product. Procryl
Parkettreiniger PPR onverdunt gelijkmatig met een
vochtige doek of een mop aanbrengen. Na een
droogtijd van ca. 30 minuten is de vloer gereed.
Een polijstbewerking is niet nodig. Afhankelijk van
het gebruik van de voer kan het onderhoud iedere
2-3 maanden worden uitgevoerd.

30 g Holzseife in 1 liter warm water oplossen en het
te behandelen houtoppervlak vol met deze oplossing
bedekken. Na 5 min. met een harde borstel krachtig
in structuurrichting van het hout borstelen totdat er
schuim ontstaat. Na enkele minuten inwerken met
lauwwarm water afwassen en met een lap drogen.

Productgegevens
Verpakkingseenheid
Viscos. bij lever. DIN 4 mm
Houdbaarheid in afgesloten
originele verpakking

1l
vloeibaar
ca. 2 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt
u opvragen op ons website www.zweihorn.com
of bij ons bestellen.
Bijzondere raadgevingen
Verdere aanwijzing voor het lakken van parket
en verwerkingstips vindt u in het „Leerboek voor
parketveredeling“ die u bij ons kunt bestellen of
via www.parkettveredelung.com kunt
downloaden.
Materiaal is vorstgevoelig. Niet opslaan en
transporteren beneden 5°C.
De verwerkingstemperatuur moet niet beneden
de 8 °C liggen.

Alle houtsoorten, die harsgallen e.a. bevatten.

Droogtijd
(bij 20 °C kamertemperatuur,
65 % relatieve luchtvochtigheid)
na een nacht
Nabehandeling
Gedroogde oppervlakken met fijn schuurpapier
(korrel 360) gladmaken. Aansluitend kan gebeitst
worden.
Productgegevens
Verpakkingseenheid

500 g (granulaat)

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt
u opvragen op ons website www.zweihorn.com
of bij ons bestellen.
Bijzondere raadgevingen
Verwijderd lijmdoorslag bij 1K-witlijmen.
Holzseife heeft een ontharsende werking en
verminderd vlekken bij het beitsen

Toepassingsgebied
Voor de grondreiniging van gewaste en geoliede
vloeren voordat ze opnieuw gelakt of geverfd worden, en voor het reinigen van gereedschap en machines na de inzet van Zweihorn® waterlakken of
Naturtrend-producten. Verwijdert oude glanslagen,
polymeerlagen, wassoorten, olies en andere verontreinigingen.
Verwerking
1. Reiniging van geoliede en gewaste vloeren:
Spezial-Intensivreiniger IR onverdund opbrengen en
laten inwerken. De reinigende werking wordt versterkt
door behandeling met schrobber, reinigingsdoek of
reinigingsmachine met harde borstel. SpezialIntensivreiniger IR niet laten aandrogen. Bij grote
oppervlakken telkens maar een gedeelte reinigen.
Losgekomen vuil meteen wegnemen en met schoon
water nawissen. Bij sensibele oppervlakken zoals bijv.
linoleum, hoogglansoppervlakken en gebeitste oppervlakken eerst op een niet opvallende plaats uitproberen. Spezial-Intensivreiniger IR eventueel met water
tot maximaal 1:5 verdunnen. Met 1 liter (onverdund)
kunnen 8-10 m2 worden gereinigd. Geoliede, gewassen en gebeitste oppervlakken moeten na deze
grondreiniging opnieuw worden behandeld. Neem
hiervoor een van onze talrijke Natuurtrend-producten
zoals bijv. Hartöl NHO, Projektöl NPO, EinschichtHartwachsöl NWO of Hartwachs -fest- NHW.
Naturtrend Wachslotion NWL alleen op reeds voordien
met NWL behandelde oppervlakken inzetten.
Verwerking zie technisch productinformatiebladen.
2. Reiniging van gereedschap en machines:
Spezial-Intensivreiniger IR onverdund gebruiken.
Sterk vervuild gereedschap (bijv. spuitpistolen)
kunnen ook in een bad met IR gedompeld worden
om ze te laten inweken. Na de behandeling/ reiniging zorgvuldig met water naspoelen resp. reinigen.
Bij bijzonder hardnekkige vervuilingen, b.v. door
lakverontreinigingen, bevelen wij het gebruik van
Universalreiniger UR aan.
Productgegevens
Verpakkingseenheid
Houdbaarheid in afgesloten
originele verpakking

2,5 l
ca. 2 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt
u opvragen op ons website www.zweihorn.com
of bij ons bestellen.
Bijzondere raadgevingen
Bij gebruik gummihandschoenen dragen.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Materiaal is vorstgevoelig – niet opslaan
en transporteren beneden 5 °C.
Spezial-Intensivreiniger IR is bij eik en
kurk kleurneutraal.
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