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 Technický list 

iG PURE Parwachs 
Oživujúci prostriedok na parkety 

Kód IG0490-XX
SKU: BW0490

POPIS: 

Výrobok iG PURE Parwachs, oživujúci 

prostriedok na parkety, je polymérna vosková 

emulzia bez riedidiel, vytvorená na ochranu a 

obnovu parkiet, obzvlášť poškodených 

opotrebovaním.   

Dezinfekčná funkcia je pri použití výrobku 

zaručená kontrolovaným uvoľňovaním iónov 

striebra, ktoré sú zapuzdrené v anorganických 

krištáľoch s nanoštruktúrou.  

Zloženie z prírodných voskov a povrchovo 

aktívnych látok dodáva povrchu jednoduchým 

spôsobom príjemný lesk a odolnosť proti 

opotrebovaniu z častého používania chodením. 

Výrobok, aplikovaný v uzavretých priestoroch, 

nemá žiadne kontraindikácie a zanecháva 

príjemnú vôňu. Výrobok je samoleštiaci.  

VÝŤAŽNOSŤ: 

Približná výťažnosť sa mení v závislosti od 

upravovaného podkladu:   

- lakované drevo 50/80 m2 z litra.

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). EN 71.3. “No heavy metal release” 

(Žiadne uvoľňovanie ťažkých kovov). 

ČISTENIE A RIEDENIE: 

Výrobok je pripravený na použitie. 
Je možné použiť 10 % prostriedku, rozriedeného 

vodou, ako voskový ošetrujúci produkt na 

podlahy. 
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Charakteristiky  Hodnoty 

Vzhľad:    kvapalina 

Farba: biela 

Vôňa: takmer bez vône 

Účinná látka: 23% 

Rozpustnosť vo vode: rozptýliteľný - nerozpustný 

  Hodnota pH:  8,5 

  Biologická odbúrateľnosť: 90% 

PRÍPRAVA PODKLADU: 

Ak parkety, ktoré upravujeme, vyžadujú obnovujúcu 

vrchnú úpravu odporúčame odstránenie vosku  

výrobkom DECERANTE EXTRA FORTE.  

SPÔSOB POUŽITIA: 

Predtým, ako aplikujeme výrobok iG PURE 
Parwachs, oživujúci prostriedok na parkety, 
musí byť podlaha dobre opláchnutá a 
vyschnutá.    

Výrobok sa môže aplikovať pomocou 
handričky. Odporúčame použiť 
pomôcku na nanášanie vosku.  

Doba schnutia 1-2 hodiny. 

TECHNICKÉ ODPORÚČANIA: 

Výrobok dodáva povrchu transparentný film, 
ktorý je odolný proti čistiacim prostriedkom a 
odtlačkom. V prípade potreby je možné 
proces opakovať.  
Pre bežné čistenie odporúčame pretrieť 
povrch vlhkou handrou a, ak je to potrebné, 
pokračovať preleštením. Výrobok iG PURE 
Parwachs, keďže je samoleštiaci, nevyžaduje 
náročnú úpravu leštiacim zariadením. 
Povrchu dodáva ihneď po aplikácii lesk a 
príjemnú ochrannú vrstvu.   

PRACOVNÉ CYKLY: 

Odporúčame nasledovné výrobky na 

skompletizovanie pracovného cyklu: 

1. iG Pure Parquet Cleaner - čistiaci

prostriedok na parkety, kód IGNAT0048,
určený na bežnú údržbu.

BORMA COLOR SYSTEM 

V ponuke na požiadanie biely na 
bielené parkety upravené olejom. 

BALENIE (kódy): 

  IG0490.1-XX 12 x 1 l 

  IG0490.5-XX 2 x 5 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. 
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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: IG0490-XX 
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