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                 Naturfärger AURO Golvvårdsemulsion Nr 431

Produkt/Användningsområde
Ett vattenbaserat rengöringsmedel för regelbunden vård av vaxbehandlade ytor, såsom trä, kork och linoleum, vid 
lätt till medel nedsmutsning.

Innehåll
Koncentrat bestående av vatten, tvållösningar av linolja, karnauba- och bivax, dammar, eteriska oljor och 
alkohol.
För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

Appliceringsmetoder
Sopa eller dammsug golvet först.  Skaka behållaren för användning.  Späd ut den koncentrerade 
Golvvårdsemulsionen i varmt vatten enligt tabellen nedan och torka av golvet med en väl urvriden trasa, fuktad 
med den utspädda lösningen.
Efter torkning kan en polering vara bra.

Riskklass Ingen
PH-värde Ca 8
Rekommenderad
spädning

Utspädning i 10 liter vatten;
- 100-300ml (1-3%), beroende på nedsmutsningen.

Lagring Ca: 12 månader i oöppnad förpackning.  Lagras svalt men frostfritt
Förpackningsmaterial Burk gjord av lättmetall, pipen gjord av polyethylene.
Observera
(Säkerhetsinformation)

Undvik att få Golvrengöring i ögonen.
Använd endast i originalbehållaren.
Även naturliga rengöringsmedel måste förvaras oåtkomligt för barn.
Häll inte ut i avloppet.

SPECIAL:
Behandling av tegel och oglaserad klinker.
AURO Golvvårdsemulsion Nr 431 lämpar sig även som slutbehandling av kluvet tegel och oglaserad klinker efter det att 
ytorna har behandlats med någon olja, normalt AURO Hårdolja Nr 126.

Gör så här:
- Späd AURO Golvvårdsemulsion Nr 431 med 50% varmt vatten.
- Fördela den utspädda emulsionen över ytan med en golvmopp.
- Fortsätt att omfördela och bearbeta ytan med golvmoppen tills vitheten i vätskan (emulsionen) försvinner.
- Polering kan sedan genomföras, dock senast efter ca. 2 timmar.
- Denna behandling upprepas 2 gånger, varvid man får en tålig och smutsavvisande yta.
- Det efterföljande underhållet av ytan följer sedan rekommendationer enligt ordinarie användning ovan. 
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