
MŰSZAKI ADATLAP                                                      

A jelen adatlap megjelenésével minden, előző adat érvényét veszti. Írásos tanácsaink, a műszaki adatlapok, használati utasítások, stb. a mai ismeretek, legjobb 

tudásunk szerint és saját kísérleteink, kutatási eredményeink és gyakorlati tapasztalataink alapján készültek. Alkalmazástechnikai tanácsadásunk kötelezettség 

nélküli. Ez harmadik személyek oltalmi jogaira is vonatkozik. Termékeink, az Önök műszakilag gyakorlott szakemberei által történő használata és feldolgozása, 

az Önök saját felelőssége, mivel termékeink ennek során olyan tényezőknek vannak kitéve, amelyek a mi befolyásunkon kívül állók és amelyeket, komplexitásuk 

miatt, nem tudunk megítélni. Ez a termékeink megfelelőségének vizsgálatát is megköveteli, az Önök által szándékolt alkalmazás terén. A besorolásra, toxicitásra 

és védőintézkedésekre vonatkozó utasításokat, a mindenkori biztonsági adatlapon találják. Termékeinket szakszerűen, jól lezárva és gyermekek elől elzártan kell 

tárolni. Egyebekben az általános értékesítési, szállítási és fizetési feltételeink vannak érvényben.  
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HeneVital  Reinigungsbalsam 

 

TERMÉKLEÍRÁS 

A HeneVital Reinigungsbalsam egy enyhe illatú, pH-semleges tisztító- és ápolószer a természetes 
anyagokkal kezelt bútorfelületek számára. Eltávolítja a vízben oldható szennyeződéseket, megőrzi a 
páraáteresztő képességet és nem tartalmaz oldószert. 

A HeneVital Reinigungsbalsam rendszeres használatával a padlók természetes szépsége is tovább 
tart, mivel az ápolószer keményviasz tartalma egy vékony koptatóréteget képez 

 

Műszaki adatok  

Szín tejszerű 

Szállítási viszkozitás 11 sec ( DIN 4) 20 º C 

Sűrűség 1,0 gr / ml 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLET 

- tömörfa bútorok, faparketták és egyéb fából készült tárgyak 

- a HeneVital Reinigungsbalsam a lakkozott fafelületek tisztítására is alkalmas 

- PVC és más műanyag felületekre is használható 

-  

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 

Folyamatos tisztításra és ápolásra 50 ml–t (kb. 7 zárókupaknyi mennyiség) kell 5 liter vízhez adagolni 
és ezzel az oldattal kell a felületet nedvesen ( nem vizesen ) törölni. A felületet ezáltal egy 
munkamenetben lehet tisztítani és ápolni. 

Erősebb szennyeződés vagy intenzívebb ápolás esetén, szükség szerint nagyobb mennyiség is 
adagolható ( 100 ml  5 liter vízhez ). 

A természetes eredetű faanyagot nem szabad hosszabb ideig nedvesen vagy vizes hagyni, mert 
képes vizet felvenni és ezáltal alakja megváltozik (dagadás). Emiatt csak nedves kendővel ( kicsavart 
) kendővel szabad törölni, kerülve a padlón a nedves foltok kialakulását. Karcolódást okozó 
súrolószerek használatát mellőzni kell. 

 

Kiszerelés 1 L  

Tárolhatóság 12 hónap, lezárt edényben 

Tárolási hőmérséklet 30 ºC alatt 

 

FONTOS TUDNIVALÓK 

- felhasználás előtt gondosan felrázandó 

- nem alkalmas tükör, márvány és csúszásgátló felületek kezelésére 

- hígítás nélkül nem szabad hosszabb ideig hatni hagyni 

- Gyermekek elől gondosan elzárva kell tárolni ! 

 


