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Technický list 

iG PURE 

Parkettreiniger 
Čistiaci prostriedok na parkety 

Kód IGNAT0048-XX
SKU: BW0480

POPIS: 

Výrobok iG PURE Parkettreiniger je čistiaci 

prostriedok na báze prírodného mydla s dvojitou 

funkciou a s neutrálnym pH, určený na 

každodenné čistenie parkiet, ktoré sú upravené 

lakmi alebo olejmi.  Je príjemne voňavý, 

odstraňuje nečistoty a mastnoty účinne, ale 

zároveň jemne a bez poškodenia náteru. 

Dezinfekčný účinok na povrchu je zaručený 

kontrolovaným uvoľňovaním iónov striebra, ktoré 

sú zapuzdrené v anorganických krištáľoch s 

nanoštruktúrou.  

VÝŤAŽNOSŤ: 

Výťažnosť: cca 50/70 m2/l 

ROZSAH POUŽITIA: 

Drevené podlahy upravené lakmi alebo olejovými  

nátermi. 

CERTIFIKÁTY/OSVEDČENIA A ZHODA: 

Osvedčenie ISO 22196:2011 “Measurement Of 

Antibacterial Activity On Plastics And Other Non-

Porous Surfaces” (Meranie antibakteriálnej 

aktivity na plastových a iných neporóznych 

povrchoch). 

ČISTENIE A RIEDENIE: 

Pridať 5/10 % výrobku do 10 litrov vody a 

rozmiešať.

Charakteristiky         Hodnoty 

Vzhľad: kvapalina 

Farba: jemne sfarbený 

Vôňa: voňavý 
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PRÍPRAVA PODKLADU: 

Pred aplikáciou výrobku odstrániť z povrchu 

nečistoty a usadený prach.  

SPÔSOB POUŽITIA: 

Podlahu očistiť dobre vyžmýkaným 

mopom alebo mäkkou handričkou, nie z 

mikrovlákna.  

Výrobok nechať vyschnúť po dobu  5/10 

minút. 

TECHNICKÉ ODPORÚČANIA: 

Opláchnutie nie je potrebné. V prípade odolných 

škvŕn a malých plôch naliať malé množstvo 

výrobku priamo na mäkkú handričku a pretrieť.  

PRACOVNÉ CYKLY: 

Odporúčame nasledovné výrobky na 

skompletizovanie pracovného cyklu: 

1. iG Pure  Parwachs - oživujúci prostriedok

na parkety, kód IG0490, určený na bežnú

údržbu.

BALENIE (kódy): 

IGNAT0048.1-XX 12 x 1 l 

IGNAT0048.5-XX 2 x 5 l 

IGNAT0048.25-XX 2 x 25 l 

SKLADOVANIE: 

Výrobok skladovať v chladných a dobre vetraných 

priestoroch. Nádobu s výrobkom vždy dobre 

uzatvoriť. Skladovať vo vzdialenosti od zdrojov 

tepla, voľných plameňov, iskier a iných zápalných 

zdrojov. 

Výrobok má dobu skladovania 24 mesiacov od 

dátumu výroby. 

UPOZORNENIA: 

Pred použitím si prečítať Bezpečnostný list 

výrobku.  

Dodržiavať platné bezpečnostné predpisy pre 

výhradne profesionálne použitie. 

Preveriť kompatibilitu s neznámymi druhmi dreva 

(farba, obsah živice a olejov) a odstrániť 

akékoľvek zvyšky po predchádzajúcich úpravách.  

Vždy preveriť teplotu okolitého prostredia a 

vlhkosť dreva.  

Chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi a 

prievanom aspoň počas prvých 3 hodín po 

aplikácii. 

Uchovávajte na chladnom a dobre vetranom 

mieste. Keď nádobu nepoužívate, udržiavajte ju 

uzatvorenú.  

Skladovať vo vzdialenosti od zdrojov tepla, 

voľných plameňov, iskier a iných zápalných  

zdrojov. Chrániť pred mrazom! 

Naše technické listy sú zostavené na základe 

priemerných výsledkov našich skúšok.  Technické 

rady poskytujeme v dobrej viere, predsa len však 

bez záruky. V skutočnosti sú rôzne druhy 

podkladov, podmienky aplikácie, používané 

zariadenia, spôsoby riedenia súčasťou konečného 

výsledku a  často mimo akejkoľvek kontroly. 

Užívateľ si musí sám vyskúšať hotové výrobky 

a preveriť tak skutočnosť, či sú vhodné pre jeho 

požiadavky. Z našej strany je zaručená kontinuita 

chemicko-fyzikálnych charakteristík. 

Kód výrobku: IG0048-XX 
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