
 
 

NEW FLOOR WAX 
SAMOSVETLEČE LOŠČILO 

 
 
OPIS 
NEW FLOOR WAX je emulzija na osnovi polimerov, smol in naravnih loščil, katera zapolnijo pore v materialih in 
tvorijo odporen pohodni film z toplim sijajem. Zaščitni film preprečuje oprijem nesnage in omogoča lažje 
čiščenje. New floor wax je primeren za notranje površine, katere so že bile predhodno zaščitene (globinska 
zaščita CT 49, CT 49 MOKRI VIDEZ). Kot protiprašno zaščito ga lahko uporabljamo tudi na oblogah notranjih 
sten iz marmorja, naravnega kamna, opeke, klinkerja. Kot sredstvo za tekoče vzdrževanje površin uporabljamo 
2% koncentracijo preparata. 

 

ZNAČILNOSTI 
Videz: tekočina                                                             Vnetišče: ni vnetljiv 
Barva: bela                                                                   Topnost v vodi: v vseh razmerjih 
Vonj: odišavljen                                                            pH: (20ºC) 7,5 
 

UPORABA 
New floor wax je loščilo namenjeno za uporabo na že zaščitenih površinah iz naravnih kamnin: marmor, okrasni 
apnenci, peščenjak, travertin, cotta, klinkerja, opeke. Idealen tudi kot zaključni premaz po čiščenju in zaščiti 
starih nesvetlečih (poškodovanih) tlakov – vrača lesk površinam, omogoča lažje čiščenje. 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
Preparat nanašamo na površine s krpo, čopičem, spužvo ali strojno. Na močno poroznih površinah postopek 
ponovimo 1-2 krat. Preparata ne uporabljamo pri temperaturah nižjih od 5ºC. Odsvetujemo uporabo na zunanjih 
površinah. 
 

PORABA 
Poraba preparata je 1 lit (1 nanos) 20-30 m². 

 

OPOZORILA 
Ob pravilni uporabi opozorila niso potrebna. Pred uporabo je priporočljivo preučiti varnostni list. 

 

RAZLITJE 
V primeru naključnega razlitja v okolje, proizvod absorbirati z materiali kot so: mivka, žganje, odstraniti in dobro 
izprati z vodo. 

 

EMBALAŽA 
Karton po 12 plastenk 1000 ml, karton po 4 plastenk 5000 ml, plastenka 25 litrov. 
 

VARNOSTNA OPOZORILA 
S1 - Hraniti zaklenjeno. 
S2 - Hraniti izven dosega otrok. 
S45 - Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati embalažo in etiketo. 
S46 - Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in etiketo. 
 
 
 
 
 
Vse informacije na tem listu so določene na osnovi najzanesljivejših praktičnih in laboratorijskih testiranj. Uporabnik je dolžan preveriti, če je 
proizvod primeren za namenjeno uporabo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za rezultate pri napačni uporabi. Ta list nadomešča in 
razveljavlja prejšnje. Podatki so lahko kadarkoli spremenjeni. 
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