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Productbeschrijving:
Algemeen
Lecol Finish is een combinatie van hoogwaardige hardwas met oplosmiddel.
Eigenschappen
Lecol Finish geeft een duurzaam, loopvast en waterafstotende beschermingsfilm aan de
vloer. Lecol Finish is op een gemiddelde antislip ingesteld, waardoor het ook geschikt is
voor dansvloeren.
Toepassing
Onderhoudsmiddel voor houten vloeren, in het bijzonder voor geïmpregneerd parket.
Het is hygiënisch en geeft een langere levensduur aan de vloer.

Technische gegevens:
Uitvoering:
Materiaalverbruik:

Klaar voor gebruik, vloeibaar.
30 - 50 m²/ltr.
Afhankelijk van de werkwijze en de poreusheid van de vloer.
Houdbaarheid:
In originele verpakking, koel en gelijkmatig van temperatuur
opgeslagen, ca. 1 jaar.
Aangebroken verpakking goed afsluiten en zo snel mogelijk
verwerken.
Verpakking:
Flacon à 1 ltr.
Gereedschap:
Spons, doek, spray-apparaat, boenmachine, boenblok.
Reinigen gereedschap: Indien noodzakelijk dan Lecol Parketreiniger gebruiken.

Attentie:
De verpakking dient in een goed geventileerde ruimte en gesloten bewaard te worden.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen; niet roken!! Dampen niet inademen.
Materiaal niet in afvoer laten verdwijnen.
Maatregelen treffen tegen elektrostatische oplading.
Het gebruik van elektrische apparaten zonder explosiebescherming en met open vuur,
is tijdens het verwerken en in de verdampingstijd verboden.

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het
volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij
adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.
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Vervuilde vloeren met Lecol Parketreiniger vooraf reinigen. Voor gebruik goed
schudden, zodat de Lecol Finish dunner en vloeibaarder wordt. Hierdoor laat het zich
beter, gelijkmatig en dun op de vloer verdelen.
5 - 10 minuten laten drogen en daarna met een boenmachine of boenblok uitwrijven.
Grotere oppervlakten in gedeelten van 30 - 50 m2 verdelen.
Lecol Finish dun aanbrengen en dan uitpoetsen.
Onderhoud
Het doorlopende onderhoud is afhankelijk van het intensieve gebruik van de vloer.

Bijzondere opmerking:
Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 08.03.
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