„Holloway House®
PURE WAX"
Profesionalams Skirtas Skystasis Grynas Vaškas
Sukurtas Namų Priežiūros Specialistų

„Holloway House Pure Wax“ vaškui patinka, kai ant jo vaikščiojate…
Jūsų grindys žvilgės ir bus tokios pat gražios, kaip geriausiuose viešbučiuose,
ligoninėse ir įvairiuose viešuosiuose pastatuose, kur yra dideli – LABAI
DIDELI – žmonių srautai. „Pure Wax“ vaškas išsilaiko kelis mėnesius ilgiau,
nesuteikia gelsvo atspalvio net ir šviesioms grindims, juo apdorotas grindis
galima daug kartų plauti.
Priemonė, kurios sudėtis papildyta karnaubo vašku, suteikia patvarumo,
reikalingo intensyviai naudojamoms grindims, ir apsaugą nuo UV spindulių
poveikio.
Ši lengvai naudojama priemonė suteikia grindims puikią išvaizdą, apsaugo
jas papildomu greitai džiūstančiu sluoksniu ir užpildo smulkius įbrėžimus.
Grindims suteikia prabangų, sodrų apsauginį spindesį.
Puikiai tinka vinilo, šlifuoto betono, laminato, linoleumo, gumos, mozaikinio
betono, plytelių, lakuotoms medinėms grindims. Jeigu jūsų grindys padengtos
specialia grindų alyva, kreipkitės konsultacijos į UAB „Navako“ specialistus.
Nerekomenduojama naujoms (be dangos), aliejumi dengtoms, labai stipriai
(iki medienos) išdilusioms ar kitais vaškais padengtoms medinėms grindims.
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LABAI PAPRASTA NAUDOTI – IŠSPAUSKITE, IŠTEPKITE IR VISKAS!
TINKA VISOMS KIETO PAVIRŠIAUS GRINDIMS ĮSKAITANT VINILĄ,
LAMINATĄ, BETONĄ, LINOLEUMĄ, GUMĄ, PLYTELES, TERRAZZO,
PARKETLENTES ;
SUTEIKIA GRINDIMS APSAUGINĮ SODRŲ SPINDESĮ;
POLIRUOJAMAS – GALIMA NUPOLIRUOTI ĮBRĖŽIMUS IR
BATŲ PADŲ GUMOS ŽYMES.

Tarsi naujos grindys buteliuke!®
KAIP NAUDOTI:
Prieš naudojimą išbandykite nepastebimoje vietoje.
1) Pašalinkite seną vašką ir gerai nuplaukite grindis. Norint pasiekti geriausių rezultatų, rekomenduojame naudoti „QUICK SHINE©
DEEP CLEANER & WAX REMOVER“ valiklį ir vaško šalinimo priemonę, nes ji veikia itin greitai ir stipriai („DEEP CLEANER &
WAX REMOVER“ priemonės nerekomenduojama naudoti nelakuotoms medinėms grindims). 2) Nuplaukite grindis ir leiskite
išdžiūti. 3) Užpurkškite „PURE WAX“ ant grindų ir tolygiai paskleiskite drėgna šluota ar kempine. 4) Jei reikia, įtrinkite. Priklausomai
nuo grindų būklės galima užtepti antrą ar trečią sluoksnį (prieš tepant sluoksnį patikrinkite, ar ankstesnis gerai išdžiūvęs).
5) Išsitepusias grindis valykite „QUICK SHINE© FLOOR CLEANER“ valikliu.
PRODUKTO IŠEIGA: iki 40kv.m iš 800ml. buteliuko vienam sluoksniui.
DĖMESIO:. DIRGINA AKIS. Venkite sąlyčio su akimis. Sąlyčio su akimis atveju kruopščiai praskalaukite akis vandeniu ir kreipkitės
į gydytoją. Neprarykite. Prieš naudojimą perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.
RIBOTOJI GARANTIJA. Gamintojas „Holloway House“ šiam gaminiui suteikia tik garantiją dėl gamybos defektų ir tik tinkamai jį naudojant.
„Holloway House“ neprisiima atsakomybės už jokią pasekminę ar kitokią žalą, susijusią su šio produkto netinkamu naudojimu. Atsakomybė
apribojama iki šio produkto pakeitimo kainos.

KODAS

17711

KIEKIS
800ml

DĖŽĖJE
6vnt.
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