
Vollpflege 
(Celkové ošetrenie) 
normál B99 - protišmykové B98 

VLASTNOSTI 

Neutrálne, čo sa 
týka zápachu 

  
Nezožltne 

  

OBLASI POUŽITIA 

Na ošetrenie 
všetkých 
lakovaných plôch, 
ktoré sú vystavené 
vysokej námahe 

  
Vhodné aj pre 
veľkoplošné 
drevené parkety 
a lakované 
korkové podlahy 

  

ÚČEL POUŽITIA A POPIS 
 Na základe novej formuly spája VOLLPFLEGE tvrdosť acrylových živíc s pružnosťou polyetylénových 
živíc. VOLLPFLEGE chráni lakovaný posledný náter parketovej podlahy a natrvalo ju okrášľuje. 
 VOLLPFLEGE vytvára ochranný film s pozoruhodnou rezistenciou voči stopám po podrážkach topánok 
a škrabancom. 
 Leštenie nie je potrebné. 
 Vďaka dobrej stabilite kovového kopolyméru nezožltne VOLLPFLEGE a neodlupuje sa. 
 VOLLPFLEGE (B98) obmedzuje šmýkanie (Protokol č. 88033 Inštitútu pre športové podlahy 
Francúzsko), takisto spľna Nemeckú normu DIN1832 na protišmyk. 
 Svojou špecifickou priľnavosťou predstavuje ideálny prostriedok na ošetrovanie. 
 VOLLPFLEGE sa dá použiť na všetky lakované parkety a veľkoplošné drevené parkety. Na 
veľkoplošných hotových parketách treba urobiť test na menej viditeľnom mieste, predtým než sa ošetruje 
celá plocha. 
 Vhodné aj pre laminátové podlahy a zapečatené korkové podlahy. 
 VOLLPFLEGE je biela tekutina a po nanášaní sa stáva úplne transparentnou. 
 Predajná jednotka: 4 x 1 liter 

2 x 5 litrov 

PRÍPRAVA PLOCHY 
 Je bezpodmienečne nutné podlahu predtým dôkladne očistiť, aby bol podklad mimoriadne čistý. K tomu 
použite roztok zo základného čističa (B91) (0,5 l na 10 l vody). Parkety sa nesmú  nikdy namočiť. Preto 
treba použiť savú a starostlivo vyžmýkanú handru. 
 DÔLEŽITÉ upozornenie: Pri veľkoplošných drevených parketách je toto základné čistenie 
bezpodmienečne nutné. 
 VOLLPFLEGE sa nanáša na úplne suchú, čistú podlahu bez stôp po mastnote. 

SPRACOVANIE A POUŽITIE 
 VOLLPFLEGE sa nanáša rovnomerne v jednej vrstve stieračom alebo špongiou. 

Čistenie pracovného náradia 

 Ihneď po použití treba pracovné náradie čistiť vodou, prípadne pridať ZÁKLADNÝ ČISTIČ (B91), aby 
pracovné náradie bolo bezo zvyšku čisté. 
 Zbytky sa nesmú odstrániť do odtoku vody. 

SUŠENIE, VYTVRDZOVANIE A VYUŽITIE 
 Pracho-suché po cca. 15 minútach.  
 Schodné po cca. 1 hodine. 

SPOTREBA 
 Cca. 40-60 m2 na liter a vrstvu. 

TRVANLIVOSŤ A USKLADNENIE 
 Najmenej rok v originálnom balení. 
 Po použití starostlivo zavrieť nádobu. 
 Skladovanie výrobku v suchých, chladných a dobre vetraných miestnostiach. 
 Chrániť pred mrazom (aj počas prepravy). 



Vollpflege (Celkové ošetrenie) 
ČISTENIE A OŠETROVANIE 

 Podrobné údaje k špeciálne ladenému ošetrovaciemu systému BLANCHON nachádzate v našom separátnom 
návode na ošetrovanie lakovaných podláh. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE
URČENIE ÚČELU Ochrana a renovácia lakovanej poslednej vrstvy  parkiet 

TYP ŽIVICE Acryl s kovovými komplexmi 

KLASIFIKOVANIE AFNOR Skupiny 1, trieda 7b 

HUSTOTA 1,027 (pri 20oC, podľa NFT 30020) 

PREDPÍSANÉ INFORMÁCIE 
Informácie získate z príslušnej bezpečnostnej karty EÚ. Túto kartu môžete si 
u nás vyžiadať alebo si ju prezrieť na našej internetovej stránke www.blumor.de 
v rubrike EÚ karty z bezpečnostnými údajmi. 

VISKOZITA 30 sekúnd (CA 2.5 pri 20oC) 

ČISTÁ HODNOTA PH 8,5 

ODOLNOSŤ PROTI VRYPU Kolík 6 H 

ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIAM VOLLPFLEGE nie je odolné proti čistiacim prostriedkom. Preto nečistiť parkety 
s nimi. Použiť WISCHPFLEGE alebo CLEAN-PROTECT. 

 
Platné od: 19.02.2008 

Hore uvedené poznámky k spracovaniu treba si všímať ako nezáväzné odporúčania. 
Zakladajú sa na našich doterajších skúseností z praxe a majú uľahčiť a podporovať prácu užívateľa. 

Kvôli rozmanitosti pomerov v praxi sa nemôžu uplatniť žiadne záruky a nároky z ručenia. Vydaním tejto technickej informácie strácajú platnosť všetky 
predtým vydané poznámkové kartičky, týkajúce sa techniky použitia, a informácie o výrobkoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre remeselníkov, ktorým záleží na kvalite 
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