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Fill & Finish
1. Opis produktu: Środek pielęgnacyjny stworzony specjalnie do przeprowadzenia pierwszej pielęgnacji fabrycznie

lakierowanego parkietu warstwowego. FiII-and-Finish zabezpiecza przed wnikaniem wody w nie pokryte lakierem
płaszczyzny boczne i czoła parkietu gotowego. Głównymi składnikami produktu są modyfikowane oleje roślinne i
woski. Fill-and-Finish różni się od dotychczas stosowanych środków pielęgnacyjnych nie tylko znacznie mniejsza
zawartość rozpuszczalników, lecz również sposobem użycia. Przed użyciem dokładnie zapoznać się z niniejszą
informacją techniczną i wypróbować produkt na mniejszej powierzchni.

2. Szczególne wskazówki:
Produkt może w połączeniu z tkaninami lub pyłem drzewnym wytwarzać w wyniku oksydacji wysoką temperaturę,
która  może  spowodować  samozapłon.  Dlatego  pył  drzewny,  nasączone  szmatki  itp.  zmoczyć  i  pozostawić  do
wyschnięcia na wolnym powietrzu.

3. Użycie:  Powierzchnia podłogi powinna być sucha i odkurzona. Przeprowadzanie pielęgnacji partiami znacznie
ułatwia prace.

a. Nakładanie Fill-and-Finish:
Fill-and-Finish  należy  nakładać  przy  pomocy  metalowej  szpachli  z  zaokrąglonymi  kantami,  plastikowej
szpachli  lub gumowej  pacy (przed użyciem gumowej  pacy należy sprawdzić,  czy guma, z której  została
wykonana jest odporna na działanie zawartej w preparacie benzyny. Wylać na pace niewielką ilość FiII-and-
Finish - pozostawić przez ok. 60 sek. a następnie zetrzeć białą szmatką. Zabarwienie szmatki na kolor gumy
świadczy o  nieprzydatności  pacy do stosowania.  Z  FiII-and-Finish).  Nakładając  preparat  należy  zwrócić
szczególną uwagę na wprowadzenie maksymalnej ilości w szczeliny parkietu. Im głębiej preparat wniknął w
szczeliny, tym lepiej jest ona zabezpieczona przed wilgocią. Natomiast na samej powierzchni podłogi należy
pozostawić  przy  szpachlowaniu  jak  najmniejsza  ilość  środka.  Im  dokładniej  wykonana  jest  ta  część
pielęgnacji, tym łatwiej i szybciej przebiega polerowanie.

b. Polerowanie Fill-and-Finish:
Bezpośrednio  po  nałożeniu  środka  konieczne  jest  polerowanie  pokrytej  powierzchni.  Polerowanie  musi
bezwzględnie  zostać  zakończone  przed  zaschnięciem  preparatu.  Z  tego  powodu  nakładać  preparat
jednorazowo tylko na taką powierzchnię, aby móc spełnić ten warunek. W wypadku większych powierzchni
zaleca się stosować polerki z filcem. W razie braku filcu można pod biały pad założyć odpowiednią szmatką.
Najlepsze efekty uzyskuje się stosując maszyny polerskie z wysokimi obrotami (high speed). Na małych
powierzchniach  można  użyć  szmatek.  Polerowanie  można  zakończyć  po  uzyskaniu  przez  podłogę
pierwotnego  wyglądu  (przed  nałożeniem  FiII-and-Finish).  Nie  wchodzić  na  podłogę  w  czasie  schnięcia
środka.

Narzędzia można oczyścić przy pomocy rozpuszczalnika do lakierów KH.

4. Schni ęcie:  Przy  23°C/50%  wzgl.  wilgotno ści  powietrza:  po  ok.  1  godz.  W  razie  niedostatecznej  cyrkulacji
powietrza, w niskiej temperaturze, przy innej wilgotności powietrza i grubszej warstwie środka czas schnięcia
może się znacznie wydłużyć.

5. Zużycie:  W zależności od podłoża i sposobu nakładania: 10-15g/m2

6. Składowanie:  W  oryginalnie  zamkniętych  opakowaniach,  w  suchym  i  chłodnym  pomieszczeniu  można
przechowywać co najmniej 12 miesięcy.

7. Odnośniki:  Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
• Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
• Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
• Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)
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