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Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego 
też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą 
swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 

ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210  

Koncentrat środka pielęgnacyjnego do olejowanych podłóg drewnianych i parkietów we 
wnętrzach do prac amatorskich i dla rzemiosła 

 OPIS PRODUKTU 

Informacje ogólne 

 

Wysokojakościowe mydło do regularnego czyszczenia i pielęgnacji. 
W wyniku wykonania jednej operacji podłoga zostanie oczyszczona, 
wypielęgnowana i uszlachetniona. Wysoka zdolność do czyszczenia 
przy obojętnym pH. Środek ADLER Legno-Holzbodenseife 
pozostawia jedwabisto matową warstwę pielęgnacyjną. O 
właściwościach antystatycznych. 

Zastosowania 

   
 

Podłogi drewniane i parkiety olejowane, woskowane i ługowane, 
podłogi korkowe i laminatowe olejowane. 

 

 PRZERABIANIE 

Wskazówki dotyczące 
przerabiania 

   
 

 Przed użyciem wstrząsnąć. 

 Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C ani powyżej 30°C, 
ani przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80%. 

 Nanosić równomiernie mopem lub szmatką tak, by powierzchnia 
nie była zbyt wilgotna. 

 Nie przecierać szmatą z dodatkiem wody, ponieważ doprowadzi 
to do usunięcia warstwy ochronnej. 

 Uwaga: w przypadku drewna zawierającego duże ilości 
składników rozpuszczalnych, jak dębowe, mimo obojętnego pH 
może dojść do lekkiego przebarwienia (przeprowadzić próbę). 

Techniki nanoszenia 

 
 
 

 

Metoda nanoszenia Rozcieranie 

Rozcieńczalnik Ciepła woda 

Proporcje mieszania 
produkt : woda 

Podłogi olejowane: 1:100 
Podłogi laminatowe: 1:300 

Ilość dodawana 
produkt (ml) do wody (l) 

Podłogi olejowane: ok. 8 – 10 ml 
Podłogi laminatowe: ok. 2,5 – 3 ml 

Wydajność na jedno 
naniesienie (m2/l) 

Ok. 500 m2 

Kształt, jakość podłoża i wilgotność podłoża wpływają na zużycie / 
wydajność. 
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Czasy schnięcia 
(w 23°C i przy 50% wilgotności względnej) 

 

 

Schnięcie ok. 1 – 2 godz. 

Podane liczby są tylko orientacyjne. Schnięcie zależy od podłoża, 
grubości warstwy, temperatury, warunków wymiany powietrza 
i względnej jego wilgotności. 

 PODŁOŻE 

Rodzaj podłoża Podłogi drewniane i parkiety olejowane, woskowane i ługowane, 
podłogi korkowe i laminatowe olejowane. 

Przygotowanie podłoża Oczyszczenie na sucho, miotłą lub odkurzaczem. 

 NANOSZENIE PRODUKTU 

Nanoszenie produktu 1 – 3 × ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Wielkości opakowań 

 

1 l i 2,5 l 

Odcienie barwy  
ADLER Legno-Holzbodenseife Natur 7031000210 

 INNE INFORMACJE 

Trwałość / przechowywanie 

  

Przynajmniej 3 lata w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.  

Przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią, bezpośrednim 
działaniem promieniowania słonecznego, mrozem i wysokimi 
temperaturami (powyżej 30°C). 

GISCODE GU 40 

Dane BHP 

 

Proszę przestrzegać zaleceń podanych w Kartach Charakterystyki, 
których aktualną wersję można pobrać ze strony www.adler-
lacke.com 

 
 


