
WALLMANN GULVPLEJE 1 LITER

VEDLIGEHOLDELSESVOKS 
TIL DEN PRIVATE OG PROFESSIONELLE BRUGER

Beskyttende og plejende mat overflade til alle gulve. 
Genskab overfladen med en beskyttende voksover-
flade, baseret på hårde voks typer og polymerer, 
som vedligeholder og beskytter dine gulve. Specielt 
velegnet til laminat, vinyl, linoleum, olierede og 
lakerede overflader. Anbefales til systematisk ved-
ligeholdelse af gulve. Kan bruges til gulve med eller 
uden farvede pigmenter. Nem og stribefri påføring. 
Bruges ufortyndet.

GULVPLEJE

Wallmann A/S
Sabroesvej 20B • 8600  Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk •  info@wallmann.dk

Udseende på indhold: Hvidlig væske

Massefylde: 1.00 kg/liter

pH værdi: 8

Gangbar: Efter 1 time

Polering: Efter 1 time

Rækkeevne: Ca. 30 m²/liter

Påføringstemperatur: Mellem +5 til +35 °C

Opbevaring: 24 mdr. i original lufttæt beholder. Væsken må ikke udsættes for frost påvirkning.

Emballage: 1 liters flaske

Sikkerhedsforanstalt-
ning:

Overhold nøje instruktionerne på etiketten og konsulter sikkerhedsdatabladet, før 
du bruger produktet. Risiko for lamelslib ved overdosering af væske.

Sikkerhedsdatablad: Findes på www.wallmann.dk

Bortskaffelse:
Bortskaf det ubrugte produkt og den tomme emballage i overensstemmelse med 
den lokale genbrugsstations bestemmelser. Medbring eventuelt sikkerhedsdata-
blad, for korrekt kemi håndtering.

Miljø: Bionedbrydelig i henhold til gældende lovkrav.

Brugsanvisning: Fjern støv og urenheder fra overfladen, med en kost, støvmoppe eller støvsuger. Vask gulvet 
med Wallmann Gulvvask og lad det tørre (følg anvisninger på flasken). Fordel Wallmann gulvpleje, jævnt med 
en hårdt opvredet klud eller mikrofiber flad moppe. Hvis det er nødvendigt, påfør andet lag, efter 1 time. Ved 
ny olieret eller ny lakeret gulve, vent da 15-20 dage inden gulvet plejes med Wallmann gulvpleje. Der anbefales 
altid at der udføres en prøve, inden hele overfladen behandles, for at sikre det ønskede resultat.
Anbefalinger:  Benyt altid en hårdt opvredet klud eller mikrofiber moppehoved, undgå at overdosere mæng-
den af væske på gulvet. Ryst flasken grundigt før ibrugtagning. Overskrid ikke den anbefalede dosering.
Ved overdosering, kan produktets egenskaber ikke garanteres.

Varenr. 3908000 / DB-nr. 2136528
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SPECIFIKATIONER:


