
 

 
 Kiehl-Eco-Refresher 

Ulei pentru întreţinerea lemnelor, pe bază de 
apă, cu propietăţi de a forma un film protector 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Proprietăţi 
Produs inovativ, unic, cu acte de brevetare. 
Intensifică culoarea lemnelor. Se usucă mat, nu conţine parfum şi pigmenţi, se usucă prin  
prezenţa oxigenului, permite difuziunea şi poate fi lustruit. Este uşor de prelucrat, produce un  
film, proprietăţi mari de egalizare, poate fi frecventat după 2 ore şi şters după 2 zile. Împlineşte  
cerinţele conf. DIN EN 71-3 (nu conţine metale grele). Fără solvenţi. După uscare suprafeţele  
pot fi prelucrate în continuare cu Kiehl-Legnodur. 
 

Compoziţie 
Compuşi uleiuri vegetale, ceară, tenside neionice < 5%, substanţe sicative fără metale grele. 
Valoare pH (concentrat): ca. 8 
 

Domeniul de întrebuinţare 
Pentru menajarea tuturor lemnelor europene. La lemne brute exotice, testaţi compatibilitatea. 
Se indică pentru uleiat de bază precum şi pentru reimpregnarea tuturor suprafeţelor din lemne  
brute cum ar fi: parchet, duşumele, pavaje din lemn, parchet industrial, parchet impregnat  
contra radiaţiilor ultraviolete, scări, plăci OSB, lemn încleiat,etc. Nu se indică pentru suprafeţe  
din lemn sigilat, protejat şi ceruit. 
 

Întrebuinţare 
O aderenţă şi optică perfectă rezultă numai pe suprafeţe curăţate, fără urme de grăsimi, 
 ceară, silicon, straturi de protecţie şi praf. În timpul aplicări, temperatura pavimentului  
trebuie să fie între 15°C şi 25°C. Agitaţi bine produsul înainte de aplicare.  
 

Uleiat de bază pe lemne brute: O instrucţiune detailată se poate obţine la cerere. 
 
Reimpregnare: Suprafeţele din lemn uzate trebuie curăţate mai întâi uscat (maşina monodisc,  
coroană de aspirat, aspirator, Kiehl Legno-pad). Lucraţi cu maşina în forme circulare / spirale, în aşa  
fel, încât să obţineţi o suprafaţă uniformă curată, din care murdăriile profunde din pori sunt îndepărtate, 
rezultând un aspect optic uniform. În continuare ştergeţi praful fin neaspirat cu o lavetă umezită. 
 
Prelucrare: Aplicaţi produsul nediluat. Turnaţi ca. 200 ml din produs pe pavimentul curăţat şi  
împrăştiaţi-l în formă de benzi suprapuse, uniform în strat subţire, cu ajutorul unui "ursuleţ"sau  
mop plat pe ca. 10 m². În funcţie de suprafaţa pavimentului aplicaţi 1-2 straturi fine, în timp de 2 ore. 
 
Lustruire: Stratul de ulei aplicat şi uscat, poate fi lustruit şi comprimat într-un timp de până  
la 24 ore după aplicare, cu maşina monodisc sau multi-disc (ca. 150-1000 r.p.m.) 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fişei tehnice, nu pot fi reclamate.  
 

Produs de curăţarea uneltelor: apă 

Consum pe metru pătrat 
Uleiat de bază: ca. 50 ml/m² în funcţie de absorbţia suprafeţei din lemn 
Reimpregnare: ca. 20 ml/m² în funcţie de absorbţia suprafeţei din lemn  
 
 
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1! 
 
 
 
 
 
 
Ambalaj 
2 x 5 litri / carton Art.-Nr. j 22 16 05 A se feri de îngheţ! 
 

Curăţenie / 
protecţie 
pentru lemn şi 
parchet 
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Aviz: A se ţine ferit de copii. Consumaţi repede recipientele deschise. 
Depuneţi resturile din produs uscat în containere de gunoaie. Depuneţi 
resturile din produs lichid, la staţia locală de sortare a deşeurilor. 
Închideţi imediat recipientul după folosire. Este pe baza materiilor 
prime vegetale. Ambalajul este recilabil. 
Pentru mai multe informații privind motivul pentru care acestui produs i 
s-a acordat eticheta ecologică Floarea, vă rugăm să vizitați site-ul web: 
http://www.ecolabel.eu. 


