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HARZO Fényesítő-Ápoló 

 

 

Fehér színű, vízszerű, vizes bázisú ápoló, nem nedvszívó alapokra.  

 

Alkalmazás: Alkalmazható belsőtérben a legtöbb teherbíró nem nedvszívó oldalfal és padló alapra, mint pl. 

laminált parketta, vinil, linóleum, laminált bútorlap, valamennyi műanyag, kerámia, lakkozott fa parketta, továbbá 

hordképes nem nedvszívó festett, lakkozott felületekre, ajtókra, bútorokra, a fény megújítása és ápolása céljából. 

Különösen jól ellenáll a szennyeződésnek és a közlekedés nyomainak, bemélyedő lábnyomoknak, cipősarkak 

által húzott fekete vonásoknak. A csekély viszkozitás lehetővé teszi a problémamentes felhordást, továbbá igen 

ápolt és tiszta külsőt kölcsönöz a padlónak, oldalfalnak. Kiváló védelmet nyújt az ultraibolya sugarak miatti 

elszíneződés ellen. A HARZO Fényesítő-Ápolóval bevont felületek nagyon könnyen takaríthatóak a háztartásban 

megtalálható általános tisztítószerekkel!   

 

Kiszerelés: 0,5 liter / 1 liter. Műanyag tégelyben. 

___________________________________________________________________________________________ 

Összetétel:  5% nem-ionos hatóanyagok, tartósítószer, polimerek, lágyítók, vízben oldódó adalékanyagok.  

Jellemzői: 

Sűrűség: 1,2 gr/ml 

pH-érték koncentrátum: 7 - 9 

 

Tárolás: Jól lezárva, hűvös, fagymentes helyen, a napsugárzástól védetten kell tárolni. Eredeti 

csomagolásban 1 évig tárolható. A helytelenül visszazárt doboz tartalma hosszú ideig nem tartható el! Ügyeljen a 

gondos visszazárásra!  FAGYVESZÉLYES! 

Alap: Alaposan zsírtalanítson, tisztítsa meg és távolítsa el a lerakódásokat, esetleges régi viaszrétegeket, 

fényezőrétegeket a felületről. 

A szennyezett oldatot maradéktalanul távolítsa el majd öblítse le alaposan tiszta vízzel és törölje szárazra a 

felületet. A HARZO termékekkel végzett csempefelújítások, bútor és egyéb felújítási munkák során elvégzett 

lakkozások felületét, a lakk teljes száradása után természetesen nem kell zsírtalanítani, tisztítani, közvetlen 

ápolhatja a HARZO Fényesítő-Ápolóval. 

___________________________________________________________________________________________ 

Feldolgozás: Használat előtt felrázandó! Csak száraz felületekre hordható fel! 

 

Oldalfalakra: Egy kisméretű tiszta festőhenger segítségével hengerezze fel a hígítatlan HARZO Fényesítő-

Ápolót az oldalfalra, vagy a moppra és oszlassa szét egyenletesen az oldalfalon, úgy hogy a következő sor még 

nedves állapotában fedje az előzőt. 20-60 perc száradás után ismételje meg ezt a folyamatot. Ügyeljen arra hogy 

az anyag NE folyjon meg! 

 

Járófelületekre: Öntsön hígítatlan HARZO Fényesítő-Ápolót a padlóra.  Egy zsebes moppal oszlassa szét 

egyenletesen a folyadékot a padlón kb. 1-1,5 méteres csíkokban úgy, hogy a fényezőcsíkok fedjék egymást, amíg 

még nedvesek. 

Mielőtt további réteget vinne fel a felületre, hagyja teljesen megszáradni ( 20-60 perc ).  
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Az első ápolás során a nem porózus (pl. laminált bútorlap, laminált parketta), sima felületek két vékony réteget 

igényelnek. A porózus felületeknek, pl. linóleum, lakkozott felület, általában három rétegre van szükségük. 

Oldalfalak, ajtók, bútorok esetében az első ápolás során általában kettő rétegben, a későbbiekben az ápolás egy 

rétegben elegendő lehet. 

FIGYELEM! A moppot nyéllel együtt érdemes beszerezni, mert a nyél segítségével könnyedén tudja ápolni a 

padlókat, az oldalfalon pedig a nyelet lecsavarva a fejről, praktikus, könnyen forgó, ügyes szerszámmá válik az 

oldalfal ápolásához! 

Az ápolás bármikor megismételhető. Az ismétlődő ápolás során általában egy rétegben elegendő a HARZO 

Fényesítő-Ápolót alkalmazni. Az ápolás ismétlésének szükségessége függ a felület terhelésétől. Tapasztalataink 

szerint, egy átlagos családi házban az első évben két alkalommal ápolják a felületeket, a második és az ezt követő 

években maximum évente egyszer.  

Természetesen ezek a tapasztalatok nem akadályozzák a többszöri ápolás lehetőségét, ha valaki ezt igényli. A 

HARZO Fényesítő-Ápolóval akár hetente ápolhatja a felületeit. 

A HARZO Fényesítő-Ápolóval ápolt felületek a háztartásban használatos általános tisztítószerekkel takaríthatóak 

(pl: Ajax, Domestos,stb.). Kerülni kell az erősen lúgos(pl: Trisó),  illetve erősen savas(pl: vízkőoldók) tisztítószer 

koncentrátumok használatát, mert ezektől a tisztítószerektől mattabb lesz a fénye! Amennyiben ez mégis 

megtörténne, egyszerűen csak egy réteg fényezőt kell újra a fentebb leírtak alapján egy mop segítségével a matt 

felületre felkenni. 

   

Száradási idő: Az alapok szívóképességétől, a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően kb. 20 perc-1 

óra. Magasabb páratartalom és az alacsony hőmérséklet meghosszabbíthatja a száradás időtartamát. 

Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: + 5 °C. 

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: + 30 °C 

Kiadósság: kb. 40-60 m2/liter/réteg 

Hígítás: Hígítani nem szabad! 

Színezés: Színezni nem szabad!. 

Amire különösen ügyelni kell: A munkavégzéshez gumikesztyűt vegyen fel, mert nagyon erősen megtapad a 

kézen, körmökön, ami ezek után csak lekopni tud! Munka elvégzése után a munkaeszközöket, vízzel azonnal meg 

kell tisztítani. A megkötött anyag csak mechanikai úton távolítható el. 

Megjegyzés: Ha a termék a bőrre fröccsen, azonnal bő vízzel le kell mosni, ha a szembe kerül, ki kell öblíteni, és 

haladéktalanul orvoshoz kell fordulni! A fentiekben megadott feldolgozási és termékinformációk általános 

jellegűek, kétséges esetben forduljon további felvilágosításért tanácsadó szolgálatunkhoz.  

Illékony szerves vegyület (VOC) tartalom: EU határérték erre a termékre (A/a-VB) 30g/l (2010). Ez a termék 

legfeljebb 1 g/l VOC-t tartalmaz 
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__________________________________________________________________________________________ 

Óvintézkedések:  

P102Gyermekektől elzárva tartandó. 

P101Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. 

P312Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz 

P501A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: valamennyi helyi, nemzeti, és nemzetközi szabályozás szerint. 

Tartalmaz EUH208: Az 5-klór-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on 

(Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone) 

 EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható. 

 EUH208 - Allergiás reakciót válthat ki. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Különleges tudnivalók: 

 

Ebben a műszaki ismertetőben található információk, adatok, a szokásos felhasználási cél és alkalmasság 

biztosítására szolgálnak és jelenlegi ismereteink valamint tapasztalataink alapján készültek. 

A felhasználót azonban nem mentik fel az alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze az alkalmasságot és a 

felhasználás célját.  

A nem említett alkalmazások esetében fel kell venni a kapcsolatot alkalmazás technikusainkkal! 

Minden más alkalmazás a felhasználó saját felelősségére történik. Ez különösen más termékekkel való együtt 

alkalmazás esetében érvényes!  A feldolgozási és kivitelezési útmutatások be nem tartása esetén, garanciaigényt 

nem tudunk elfogadni! 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

A terméket gyártatja és forgalmazza: 

 

Harzo Európa Kft 

2234. Maglód, Ady E u 25. 

Adószám: 25831355-2-13 

Telefon: 06 70 610 1323 / 06 70 623 7610 

E-mail: harzo.eu@gmail.com 

Internet: www.harzo.hu 
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