PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
VLASTNOSTÍ

Sikkens Spezialreiniger
● čistí do hloubky pórů
● ideální příprava pro
Sikkens Pflegemilch
● usychá beze zbytku
● aktivuje povrch
● na bázi vody

WELLNESS
PRO VAŠE
DŘEVĚNÁ OKNA
KA
NOVIN

Sikkens Pflegemilch
pro dřevěná okna
● odolné špíně a
vodoodpudivé
● prodlužuje renovační
intervaly
● oživuje intenzitu barvy
● neškodné vůči životnímu
prostředí
● jednoduchá aplikace
● zpracování bez natírání
a olepování
● rychleschnoucí
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OŠETŘOVANÁ OKNA
ŽIJÍ DÉLE
Sikkens Spezialreiniger a Sikkens Pflegemilch
to dokáží. Ať se jedná o okno v krycím nebo
lazurovacím odstínu přinese mu toto ošetřovací
duo nový lesk a dodá mu ochranu proti špíně a

1 Hrubou špínu odstraňte
teplou vodou. Poté naneste
Sikkens Spezialreiniger (čistý
nebo s max. 10% vody) na
utěrku a očistěte celý povrch
dřeva za užití mírného tlaku.
Upozornění: Spezialreiniger není určen
pro použití na povrchy voskované, olejované nebo s otevřenými póry. v takovém
případě je třeba provést zkoušku na
místě jež není vidět.

povětrnostním vlivům. Při pravidelném používání
(1x ročně) prodloužíte renovační
intervaly a životnost Vašich vysoce jakostních
dřevěných oken.
TECHNICKÁ DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ HOUBY
Houbu před použitím nechat Po použití vypláchnout
změknout ve vodě.
vodou.

2 Následně na suchý povrch
nanést tahy přiloženou
houbičkou Sikkens Pflegemilch. Pflegemilch je za 10 20 min. zaschlé proti prachu.
Teplota pro zpracování by
měla být mezi 15 a 20° C.
Upozornění: Nenanášet na přímém
slunci nebo na sluncem ohřátý
povrch.

3 Okno září v novém
lesku a je dobře chráněno
proti povětrnostním vlivům
a špíně.

