
 

Pleje produkt 

 

FINISH CARE 

Beskrivelse: 

Vandbaseret emulsion til pleje af gulvbelægninger af høj kvalitet. 

Specielt egnet til overfladebehandling af: 

 Lakkede/oliede trægulve 

 Lakkede/oliede korkgulve 

 Fabriksbehandlede gulve 

 Linoleum 

 PVC 

 Naturlige og kunstige stengulve 

Produktegenskaber/fordele: 

Vandbaseret plejeemulsion, der ved hjælp af en smudsafvisende 
beskyttende film forbedrer lakken og udseendet af overfladen, og 
samtidig forlænger gulvets levetid. 

 Klar til brug 

 Let at anvende 

 Slidstærk 

 Hurtig tørring 

 Ingen polering påkrævet 

 Fri for opløsningsmidler 

Vigtige noter: 

Ved grundrengøring af laminatparket og fabrikslakerede gulve 
med PALLMANN CLEAN STRONG, kan overfladen muligvis 
beskadiges, da kvaliteten af den behandlede overflade muligvis 
ikke er kendt. Det er derfor nødvendigt at fortynde, kons. 1:10 
eller en svagere opløsning anbefales. Udfør altid en test først. 

Tekniske data: 

Emballage:    plastikflaske/dunk 

Pakningsstørrelse:   0,75 ltr./5 ltr.  

Opbevaringstid:   ca. 24 måneder 

Glansgrad:   satin glans, mat 

Forbrug/Førstegangsbehandling: ca. 20 ml/m² 

Forbrug/Vedligeholdelse:  ca. 50 – 150 ml/5 ltr. Vand 

Arbejdstemperatur:   18-25 ° C ved 35-65% relativ 
luftfugtighed 

Vandbaseret gulvpleje til første grund- og regelmæssig pleje 

Overfladeforberedelse: 

Fjern spor af snavs og støv med en moppe, kost eller støvsuger. 



 

 

FINISH CARE 

Anvendelse: 

1. Ryst beholderen godt før brug. 

2. Første grundbehandling: Start med en grundig rengøring 

med PALLMANN CLEAN STRONG. Efterfølgende påføres 
et tyndt, jævnt lag PALLMANN FINISH CARE, brug af en 
svamp, moppe eller lignende. Produktet påføres ufortyndet i 
et jævnt lag ca. 20 ml. pr. kvadratmeter. Polering er ikke 
nødvendigt. Efter ca. 60 minutter kan overfladen anvendes. 

3. Vedligeholdende pleje: Til almindelig vedligeholdelses 

rengøring bruges PALLMANN CLEAN, ca. 50 - 150 ml. 
PALLMANN CLEAN i 5 liter vand og påføres tyndt med en 
svamp, klud eller moppe. 

4. Efter 60 minutter kan overfladen anvendes. Denne 
vedligeholdelse udføres efter behov. 

5. På grundigt rengjorte gulve (PALLMANN CLEAN STRONG) 
anbefaler vi en første vedligeholdelse med PALLMANN 
FINISH CARE. 

6. Mere uddybende rengørings- og plejeinstruktioner findes i 
folderen ”Rengørings- og plejeinstruktioner til 
lakerede/olierede trægulve” Der findes på www.jtrading.dk 
skal tages fra oversigten for forseglede og trægulve. 

Vigtige noter: 

 Opbevaringstid minimum 24 måneder i original emballage, når 
den opbevares under konstante forhold. Beskyt mod frost. 
Forsegl åbne beholdere tæt. 

 Optimale betingelser er 18 til 25 °C og relativ luftfugtighed < 
65%. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger 
tørretiden, høje temperaturer og lav luftfugtighed. 

 Når du bruger vores plejeprodukter, især på fabriksfærdige 
gulve, kan der i sjældne tilfælde være visuelle forskelle. Vi 
anbefaler derfor altid at oprette et lille prøveområde på 
forhånd, for at kontrollere slutresultatet. 

 Lad nybehandlede overflader blive helt hærdet (afhængigt af 
det anvendte plejeprodukt) før de behandles med PALLMANN 
FINISH CARE. 

 Regelmæssig vedligeholdelse med PALLMANN FINISH 
CARE forbedrer gulvets udseende og øger slidtiden på den 
forseglede overflade. 

 De følgende standarder og publikationer er gældende og 
særligt anbefalede: DIN 18 356 ”Arbejde med parket og 
klodsetræ” og DIN 18 365 ”Arbejde med gulvbelægning”. 

Arbejds- og miljøbeskyttelse: 

Ikke brandfarlig. Under brug skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og 
sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning. 

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn. 

 

Bortskaffelse: 

Må ikke udledes i kloakker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i 
overensstemmelse med de lokale / officielle direktiver som genanvendelige 
beholdere. Kassér beholdere med rester og restprodukter som specialaffald, hvis 
det er nødvendigt. 

 

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige 
undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner 
og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten 
af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og 
produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. 
Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten. 

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. 
De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores 
hjemmeside: www.pallmann.net, www.jtrading.dk 
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