
Preparat do
czyszczenia parkietów
gotowych i podłóg
drewnianych

ZASTOSOWANIE
Do czyszczenia parkietów gotowych i podłóg
drewnianych.

Przykłady zastosowania
Cleaner L może być stosowany do czyszczenia
parkietów gotowych i podłóg drewnianych, które
podczas montażu zostały zabrudzone klejem
dwuskładnikowym lub jednoskładnikowym klejem
poliuretanowym.

Nadaje się również do usuwania pozostałości kleju,
który już częściowo związał, przed upływem 4 godzin 
od zabrudzenia (w temperaturze +23°C i wilgotności
względnej 50%).

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
Cleaner L jest mieszanką związków chemicznych
charakteryzujących się niską lotnością i wysoką
zdolnością do rozpuszczania.

ZALECENIA
• Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych

pomieszczeniach.

• Preparat czyszczący powinien być zastosowany
wciągu 4 godzin, zanim klej wyschnie.

WYTYCZNE STOSOWANIA
Preparat nanieść na czystą, bawełnianą szmatkę 
i delikatnie przetrzeć świeżo ułożone pokrycie

podłogowe. Następnie chwilę odczekać i zetrzeć 
plamy przy użyciu suchej szmatki.

Usunięcie pozostałości kleju z gotowych,
lakierowanych parkietów  powinno być wykonane 
jak najszybciej, w ciągu maksymalnie 4 godzin.
Wszelkie pozostałe plamy mogą być usunięte do 
dnia po układaniu przy użyciu Cleaner L i trocin. 
Po czyszczeniu na powierzchni może pozostać
nieznaczna, tłusta powłoka, która może zostać
usunięta przy użyciu zwykłych środków
czyszczących.

ZUŻYCIE
Różni się w zależności od stopnia zabrudzenia: 
5-20 g/m2, średnio 10 g/m2.

OPAKOWANIA
1 litrowe kanistry (0,85 kg).
Zgrzewki po 12 kanistrów.

PRZECHOWYWANIE
24 miesiące w oryginalnie zamkniętych pojemnikach,
przechowywanych w normalnych warunkach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
I BEZPIECZEŃSTWA
Cleaner L nie jest środkiem niebezpiecznym zgodnie
z Europejskimi normami klasyfikacji preparatów.
Zalecane jest używanie rękawic, okularów
ochronnych oraz stosowanie zwykłych środków
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Cleaner L

Cleaner L DANE TECHNICZNE (wartości typowe)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Konsystencja: płyn

Kolor: bezbarwny

Ciężar właściwy (g/cm3): 0,95

Lepkość mierzona kubkiem Forda 4 ľ: 14 sekund

Przechowywanie: 24 miesiące

Szkodliwość wg EC 1999/45: żadna.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z 
paragrafem “Środki ostrożności i bezpieczeństwa” 
oraz z opisem na opakowaniu i w karcie 
charakterystyki substancji niebezpiecznej

Kod celny: 3814 00 90
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ostrożności podczas uzycia środków
chemicznych.
Karta charakterystyki substancji jest
dostępna na życzenie dla profesjonalnych
użytków.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

UWAGI
Chociaż powyższe dane techniczne i
wskazówki odpowiadają aktualnemu
stanowi naszej wiedzy, to informacje te 
w każdym przypadku należy traktować
jedynie jako orientacyjne i takie, które
podlegają weryfikacji po okresie dłuższego

stosowania danego wyrobu. W związku 
z powyższym, przed zamiarem
zastosowania tego wyrobu, należy
koniecznie sprawdzić, czy jest on
odpowiedni dla konkretnego zastosowania.
W każdym też przypadku pełną
odpowiedzialność za skutki stosowania
wyrobu ponosi wyłącznie użytkownik.
MAPEI udziela gwarancji jedynie co do
niezmiennej jakości swoich produktów.

Referencje dotyczące produktu 
są dostępne na życzenie oraz 
na stronach: www.mapei.pl 

oraz www.mapei.com


