„Quick Shine® Multi-Surface Floor
Finish"
Įvairių Paviršių Grindų Apdailos
ir Atnaujinimo Priemonė

Grąžinkite grindims spalvą ir pagražinkite jas giliu, sodriu ilgalaikiu apsauginiu
spindesiu.
Grindų atnaujinimo priemonė „Quick Shine© Multi-Surface Floor Finish“ skirta
medinėms grindims, laminatui, LVT, prabangioms vinilo lentelėms, kamštinėms
grindims, linoleumui, akmeniui, marmurui, plytelėms, keramogranitui, mozaikinio
betono ir kitoms medžiagoms atnaujinti.
Mikronelygumų užpildymo technologija pašalina įbrėžimus ir sudaro įbrėžimams
atsparų apsauginį sluoksnį.
Dėl aukščiausio lygio savaiminio išsilyginimo dangos komponentų grindys įgyja
prabangią išvaizdą ir atrodo kaip naujos.
Sudėtyje nėra lakiųjų organinių junginių (LOJ).
„Quick Shine©“ grindų apdailos ir atnaujinimo priemonė gaminama naudojant
vandens pagrindo polimerus. Ją užtepus suformuojamas labai lygus, greitai
džiūstantis apsauginis sluoksnis, panaikinami smulkūs įbrėžimai.
Šitaip grindys yra apsaugomos, joms suteikiamas sodrus ir prabangus spindesys.
„Quick Shine®“ grindų apdailos priemones paprasta naudoti, tepti ir prižiūrėti.
Jomis apdorotos grindys niekada negelsta ir nėra slidžios.

•
•
•

ATKURIA GRINDŲ SODRUMĄ, SPALVĄ IR GROŽĮ;
SUDARO PAPILDOMĄ APSAUGINĮ SLUOKSNĮ IR NAUJŲ GRINDŲ IŠVAIZDĄ;
SUTEIKIA JŪSŲ GRINDIMS GILŲ IR TURTINGĄ SPINDESĮ.

Tarsi naujos grindys buteliuke!®
Svarbu tai, kas yra viduje
•
•
•
•
•
•

Saugesnis vaikams, augintiniams ir aplinkai;
Be aliuminio;
Be amoniako;
Be formaldehidų;
Be parabenų;
Be ftalatų;

Saugesnis pasirinkimas
•

„Quick Shine®“ grindų apdailos priemonės ir
valikliai gaminami iš netoksiškų, žmonėms ir
aplinkai saugių sudėtinių dalių.

Pritaikyta šeimai – saugi vaikams ir gyvūnams
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KAIP NAUDOTI:
„QUICK SHINE©“ grindų apdailos ir atnaujinimo priemonėms tepti naudokite MOP grindų mikropluošto šluostes.
Geriausią rezultatą galima pasiekti naudojant firminę iš aukščiausios kokybės mikropluošto audinio pagamintą
daugkartinio plovimo grindų šluostę „QUICK SHINE© HARDWOOD FLOOR MOP REFILL PAD“, kuri
komplektuojama kartu su šluota „QUICK SHINE© HARDWOOD FLOOR MOP“. Nedideliems plotams padengti tinka
ir mikropluošto servetėlės.
Prieš naudodami visada kruopščiai nuvalykite vaško likučius, purvą, smėlį, riebalus, dulkes ir naminių gyvūnų
plaukus. Vaškui ir riebalams pašalinti rekomenduojame naudoti „QUICK SHINE© DEEP CLEANER giluminį valiklį.
Prieš tepant atnaujintoją sudrėkinkite šluostę šiltu vandeniu ir išgręžkite. Papilstykite šios priemonės ant švarių,
sausų grindų S formos vingiuotais potėpiais ir nedelsdami lengvai plačiais ir tolygiais judesiais paskleiskite lengvai
sudrėkinta kempinės tipo ar mikropluošto šluota. Naudodami pirmą kartą tepkite grindis 2–3 sluoksniais (dangos
džiūvimo laikas formuojantis sluoksniams 30-45 min.). Produktas išdžiūsta per 30 minučių. Jei norite, kad danga
labiau blizgėtų, išdžiūvus grindims galima užtepti papildomą sluoksnį. Nepoliruokite ir netrinkite. Tepkite švelniais
judesiais nenaudodami jėgos.
PRODUKTO IŠEIGA: tepant vienu sluoksniu iki 55 kv. m. iš 1l.
Vėliau, norint iš dalies ar visiškai atnaujinti grindis, pakaks vieno sluoksnio kas 2–4, o gal ir 6 mėnesius
priklausomai nuo grindų eksploatacijos. Atkreipkite dėmesį į tai, kad priemonė nėra skirta kasdieniniam naudojimui.
Grindis gražiomis išlaikysite periodiškai nuvalydami dulkes ir purvą mikropluošto šluoste. Valymui ir purvo šalinimui
naudokite „QUICK SHINE© FLOOR CLEANER“ grindų valiklius naudodamiesi drėgnu mikropluošto skudurėliu arba
MOP tipo šluota. Komfortiškam grindų valymui rekomenduojame naudoto purškiančią QUICK SHINE© šluotą.
Jei „QUICK SHINE© MULTI-SURFACE FLOOR FINISH“ atnaujinimo priemonę užtepėte ar prižiūrėjote netinkamai,
ją galite pašalinti naudodami „QUICK SHINE© DEEP CLEANER“ giluminį valiklį ir tinkamai užtepti dar kartą.
„QUICK SHINE© MULTI-SURFACE FLOOR FINISH“ yra ideali atnaujinimo priemonė visoms grindims įskaitant
lakuotas. Jeigu jūsų medinės grindys yra padengtos su alyva, kreipkitės konsultacijos į UAB NAVAKO specialistus.
Nerekomenduojama naudoti labai stipriai (iki medienos) nusidėvėjusioms arba niekuo nepadengtoms grindims.
Prieš naudojimą išbandykite nepastebimoje 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.
DĖMESIO: Prieš naudojimą perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.
LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.
KODAS

77777
51590
77771

KIEKIS
800ml
1,89l
3,78l

DĖŽĖJE
6vnt.
4vnt.
4vnt.

Tiekėjas: UAB “NAVAKO” | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.quickshine.lt
Gamintojas: Holloway House, Inc., | 309 Business Park Drive, Fortville, IN 46040, USA
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