
 

 
 
 

Kiehl-Parketto-care  

Vytírací prost ředek s ošet řením na d řevěné 
podlahy 
 
Vlastnosti 
Lesk beze šmouh bez leštění, je samolesklý. Odolný proti vychození, odpuzuje nečistoty  
a je neklouzavý. Použitelný neředěný i naředěný. Na podlaze dosáhne přitom koeficientu  
kluzkosti 0,4 až 0,6 µm dle DIN 18032 část 2 a tím splňuje požadavky na podlahy  
ve sportovních halách (přezkoušeno v FMPA Baden-Würtenberg, Otto–Graf-institut).  
Tím je zvláště vhodný pro úklid a ošetření ve sportovních halách. 
 

Složení (podle 648/2004/ES) 
Neionické tenzidy < 5%, umělohmotné disperze bez solí kovových prvků (neobsahuje TBEP), 
polyetylénové vosky, pomocné látky, vonné látky.  
Hodnota pH koncentrátu: cca 7,5                          hodnota pH pracovního roztoku: cca 7. 
 

Oblast použití 
K ošetření a k nanesení ochranné ošetřující vrstvy řemeslně utěsněných dřevěných  
podlah a hotových parketových desek. U hotových parketových desek je nutno předem  
provést test přilnavosti. Není vhodný na navoskované nebo naolejované dřevěné plochy. 
 

Použití 
Nově zhotovené d řevěné plochy (na místě utěsněné) se smí ve výrobcem předepsaném  
čase vytvrzení, obecně 8-14 dnů, čistit pouze nasucho. Po vytvrzení se před nanesením  
ochranné emulze musí odstranit prach vlhkým hadrem. Pevně ulpělé nečistoty se setřou  
za vlhka pomocí Kiehl-Parketto-clean-koncentrátu. 
Příslušné d řevěné plochy se nejprve musí strojově vyčistit nasucho (jednokotoučový stroj,  
odsávací nástavec, vysavač, Kiehl-Legno-Pad). Strojem přitom pohybujeme do spirály,  
až je povrch rovnoměrně vyčištěn, na povrchu usazené nečistoty ze spár jsou rozpuštěny  
a celek získá jednolitý vzhled. Nakonec neodsátý jemný prach odstraníme setřením  
vlhkým hadrem. 
 

Nanesení ošet řující ochranné vrstvy: 
Bezvadné přilnutí je zaručeno pouze na čistých plochách bez tuků, vosků, silikonu  
a prachu. Před prací důkladně protřepat! Asi 250 ml dát na podlahu a hned voskovačkou  
nebo plochým mopem v navzájem se překrývajících pruzích rovnoměrně, tence rozetřít  
na cca 10 m². Plynule s překrytím (mokré na mokré) postupovat dále. Podle savosti  
povrchu jsou nutné 1-2 vrstvy v časovém odstupu cca 90 minut. Pouze suchý film vytváří  
ošetřující vrstvu odolnou proti vychození. 
Intervalové ošet ření: 
Dát cca 250 ml k 8 litrům studené vody. Potah ponořit do čistícího roztoku,  
důkladně vyždímat a plochu vytřít. Zabraňte stojící vlhkosti! 
 
Bodové opravy poškození ošet řujícího filmu sprejovým čištěním: 
naředěný 1:1 studenou vodou, pomocí postřikovací lahvičky a rychlootáčkového  
leštícího stroje (cca 1000 ot./min). 
 
Lešt ění: 
Uschlou ošetřující vrstvu je možné utěsnit leštěním rychlootáčkovými leštícími  
stroji (cca 1000 ot./min) s multi-diskem, přitom nevznikne kluzkost. 

Spot řeba na m ² 
Ošetřující ochranná vrstva: 25-30 ml na vrstvu 
Intervalové ošetření:  1 ml 
Sprejové čištění:  1,5 ml 
 

Nejde o spot řebitelský výrobek ve smyslu sm ěrnice 1999/44/ES ( článek 1). 

 

Balení  
1 litr láhev / 6 ks v kartonu výr. č. j 22 10 01 
5 litrů kanystr / 2 ks v kartonu výr. č. j 22 10 05 Chránit p řed mrazem!  
 

Ošetření 
dřeva a parket  
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