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Polish
Waterafstotend en beschermend onderhoudsproduct
voor geverniste parket en plankenvloeren, kurk en
bamboe

Gebruiksaanwijzing

Toepassing: voor periodiek onderhoud
van geverniste parket, kurkvloeren,
bamboeparket, enz. Herstelt de
oorspronkelijke glansgraad en zorgt bij
regelmatig gebruik voor een langere
levensduur van uw vloer. Verkrijgbaar
voor geverniste matte en
satijnglanzende vloeren.

 Het parket blijft langer mooi;

 Geeft extra slijtvastheid;

 Waterafstotend en vuilwerend.

Tip: voor een goed en langdurig resultaat
te gebruiken om de 4 à 6 weken.

Voorbereiding ondergrond: dient droog, schoon en vetvrij te zijn. De vloer moet voorzien zijn van
een harde afwerklaag en mag niet in de was of olie staan. De vloer steeds eerst reinigen met
DevoNatural Soft Cleaner. Oude polish lagen kunnen verwijderd worden met DevoNatural Intensive
Cleaner of een rotatieve machine en een dun paars kussen.

Voorbereiding product: goed schudden voor gebruik. Kan puur gebruikt worden of tot 1/10
verdund in water.

Aanbrengen: onverdund met pluisvrije doek of verdund in water met dweil of mop.

Voor intensief gebruikte vloeren: onverdund aanbrengen met wax applicator of niet pluizende
katoenen doek. Inwrijven in de richting van de houtnerf. Om streepvorming te vermijden, beter
meerdere dunne lagen dan 1 dikke laag.

Voor regelmatig periodiek onderhoud: om de 4 à 6 weken dweilen met 250 ml DevoNatural Polish
vermengd in 10 L water.

Droogtijd: afhankelijk van de ondergrond en de aangebrachte hoeveelheid van 30 minuten tot
1.30u.

Overloopbaar: na 2 uren.

Volledige uithardingtijd: 7 dagen.

Verwerkingstemperatuur: 15 à 20°C, niet verwerken bij temperaturen onder de 12°C.

Verbruik: 70 m²/L.

Reiniging gereedschap: water.

Onderhoud: DevoNatural Soft Cleaner en DevoNatural Polish.

Houdbaarheid: Vorstvrij en in goed gesloten verpakking minimaal 12 maanden.

Afval: kleine hoeveelheden kunnen samen met het huisvuil gestort worden volgens plaatselijke
overheidsinstructies.

Opgelet: niet gebruiken op vloeren die in de was of olie staan! Vernis-/laklagen moeten minstens 3
weken oud zijn alvorens DevoNatural Polish aan te brengen.
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Polish
Technische eigenschappen

Beschrijving (type): Beschermlaag voor geverniste parket en plankenvloeren, bamboe en kurk

Basis: DevoNatural Polish is een parketpolish op basis van polyacrylaat dispersies.

Karakteristieke eigenschappen: Waterafstotend en vuilwerend, herstelt de originele glansgraad

Verwerking:

Ondergrond: Dient droog, schoon en vetvrij te zijn. De vloer steeds eerst reinigen met DevoNatural Soft Cleaner. De vloer
moet voorzien zijn van een harde afwerklaag en mag niet in de was of olie staan.

Materiaaltemperatuur: 10 – 25 °C.

Luchtvochtigheid: 40 – 70 %.

Materiaalvochtigheid:

Voorbereiding product: Goed schudden voor gebruik. Kan puur gebruikt worden, of tot 1/10 verdund in water.

Potlife: N.v.t.

Te verwerken door middel van: Onverdund met pluisvrije doek of verdund in water met dweil of mop.

Te verdunnen/te reinigen met: Water.

Verbruik/uitstrijkvermogen: +/- 70 m²/L

Laagdikte: N.v.t.

Fysische en chemische eigenschappen:

Kleur(en): Transparant witachtig.

Reuk : Karakteristiek.

Consistentie: Vloeibaar.

Viscositeit, dynamisch of kinematisch 20°: 45 – 55 s methode : 2 DIN 53211

Soortelijk gewicht 20°C/dichtheid: 1.01 – 1.02 kg/l - methode: DIN 53217. methode: DIN 53217

Vaste stoffen in gewicht: 12 – 13 % methode: berekend

VOC-gehalte: 0 – 1 % methode: berekend

Droging bij 20°C/65% RV: +/- 1 uur

Volledige uitharding:

Glans (H.60°): Verkrijgbaar als Polish mat en Polish satijn. De uiteindelijke glansgraad is afhankelijk van de ondergrond

pH 20°C: 8.5 – 9.5

Oplosbaar in water 20°C: Ja

Dampspanning/20°C, mBar: N.v.t.

Vlampunt: N.v.t.

Zelfontbranding bij: Neen

Afschuifsterkte: N.v.t.

Houdbaarheid: Vorstvrij en in goed gesloten verpakking minimaal 12 maanden

Veiligheid: Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Enkel Polish Mat: Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-
methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.

Ecologische informatie:

Biologisch afbreekbaar:

Verwijdering: Kleine hoeveelheden kunnen samen met het huisvuil gestort worden volgens plaatselijke
overheidsinstructies.

Levering/vervoer:

Verpakking(en): Mat : 1 L en 5 L

Satijn : 1 L en 5 L
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