Refresher RES
Refresher RES innehåller lackpartiklar som förhindrar UVElite RES-ytbehandlade golv från nötning, mikrorepor och
åldrande. Refresher RES bygger inte upp lager, utan upplöser sig självt vid varje ny applicering.

BRUKSANVISNING
Kontrollera så att golvet inte tidigare har underhållits med vax eller polish. Ta bort alla lösa partiklar med en icke använd fibermopp eller med dammsugare innan användande av Refresher RES. För effektiv rengöring av golvytan använd Cleaner RES.

YTBEHANDLING
Spraya eller häll Refresher RES direkt på golvet. Sprid ut Refresher RES med en ren, fuktig mopp eller liknande. Refresher RES behöver inte spädas ut. Överlappa ytorna så att hela golvet behandlas och låt därefter golvet torka ordentligt. För att bibehålla lackens utseende och de skyddande egenskaperna,
rekommenderar vi att Refresher RES appliceras var femte gång Cleaner RES appliceras på trafikerade ytor.

HÄLSA OCH MILJÖ
Om kontakt med hud inträffar, tvätta av med ordentligt med tvål och vatten. Vid kontakt
med ögon, skölj ordentligt med vatten. För ytterligare information för hantering av kemiska
produkter, hänvisas till materialsäkerhetsdatablad.
Säkerhetsdatablad för yrkesmässiga användare tillhandahålls på begäran.
Förvaras oåtkomlig för barn.
Tillverkare: Arboritec AB, Jörlanda, Sweden

TEKNISK DATA
INNEHÅLL
pH
TORRHALT
ÅTGÅNG
TORKTID
RENGÖRING
FÖRPACKNING
LAGRING

Akrylat, Ammoniak lösning
ca 8
4%
ca 60 m² / liter
1-2 timmar
Verktyg rengörs med vatten innan Refresher RES torkat.
6 x 1 liters plastdunk
5-25°C i obruten förpackning, högst 1 år från tillverkningsdatum.
Ej brandfarlig. Skyddas mot frost!

TEKNISK SERVICE
Kontakta din distributör eller UVElite Teknisk Support på:
+46 303 376 300
info@uvelite.com
www.uvelite.com
UVElite AB, Olof Wiksväg 9, 444 65 Jörlanda, Sweden
Rev 11/14. Detta datablad ersätter alla tidigare upplagor.
Informationen och rekommendationerna i detta produktdatablad är endast riktlinjer för tillämpning och ska inte tolkas som en garanti. I samtliga fall är det användarens ansvar att avgöra om produkten och rekommendationerna är lämpliga för ändamålet och ett framgångsrikt resultat.
UVElite AB kan endast garantera den levererade produkten. Om användaren är tveksam rekommenderar vi ett test före användning. Se till att du har läst och förstått all information på etiketterna och i säkerhetsdatabladen innan produkten används.

