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  1  OPIS PRODUKTU  

Naturalny olej pielęgnacyjny na bazie wody do odświeżania wszystkich olejowanych podłóg drewnianych      
i korkowych. Daje podłodze przyjemny, jedwabny matowy wygląd. Regularne czyszczenie odświeżonego 
drewna lub podłogi z korka za pomocą drewna do podłóg olejowanych staje się łatwiejsze i zapewnia 
optymalną ochronę. 
 

  2  PRZEZNACZENIE 

Do olejowanych podłóg drewnianych i korkowych, niezależnie od tego, czy olej był fabrycznie 
zaaplikowany przez producenta, czy przez specjalistę od podłóg. Przestrzegać wskazówek dotyczących 
pielęgnacji podłóg. Nieodpowiedni dla powierzchni o białym zabarwieniu. 

  3  SPOSÓB UŻYCIA 

Przed użyciem H2Oil przypadku średnio zabrudzonej podłogi drewnianej lub korkowej należy ją przemyć 
Płynem Czyszczącym Do Podłóg Olejowanych. W przypadku mocno zabrudzonej podłogi lub podłogi            
z grubą warstwą produktów do pielęgnacji, należy umyć podłogę Środkiem Do Intensywnego Czyszczenia, 
w rozcieńczeniu 1 : 1 do 1 : 3 wodą, z użyciem zielonego pada. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni 
można ją odświeżyć za pomocą H2Oil. Przed otwarciem upewnij się, że zawartość pojemnika jest dobrze 
wstrząśnięta. Następnie nałóż H2Oil nierozcieńczony za pomocą Zestawu Do Nakładania Powłok lub 
suchym, niestrzępiącym się mopem w równomiernie cienkiej warstwie na dokładnie oczyszczoną podłogę. 
Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin po nałożeniu. 
 
Uwaga: Przed użyciem H2Oil należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe, unikać silnego światła słonecznego      
i przeciągów. Po użyciu dokładnie przepłukać Zestaw Do nakładania Powłok lub mopa bezpośrednio czystą 
wodą, a następnie dokładnie go wymyj roztworem czyszczącym (np. Środkiem Do Intensywnego 
Czyszczenia). 

  4  ZUŻYCIE 

20-25ml/m2 (W zależności od chłonności podłogi). 

 

  5  MAGAZYNOWANIE 

H2Oil należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt 
należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed mrozem. 
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  6  DANE TECHNICZNE 

Skład: CHLOROMETYLOIZOTIAZOLINON, METYLOIZOTIAZOLINON, BRONOPOL, składniki oleju lnianego, 
perfumy, rozpuszczalniki, komponenty pielęgnujące. 
 
pH:  ok. 6 
 
Ściereczki lub pady zawierające pozostałości H2Oil mogą ulec samozapłonowi, jeśli podczas suszenia 
dojdzie do nagromadzenia ciepła. 

 

  7  UWAGI SPECJALNE 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie                         
www.dr-schutz.com. 

 

  8  DODATKOWE INFORMACJE 

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej: 

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania H2Oil. 

- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.  

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej             
www.dr-schutz.com lub na żądanie. 
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Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg 
podczas używania naszych produktów postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. 
Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania 
produktów dostarczonych przez nas odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym - w 
odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich - nie mogą być powołane jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać 
obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a 
wersje poprzednie tracą ważność.  
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