
PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT
� POWERFUL CLEANER dogłębnie usuwa najbardziej uporczywe plamy i zabrudzenia z wszystkich

parkietów pokrytych olejem* (w sposób samodzielny lub fabrycznie).
� POWERFUL CLEANER to również silnie działający środek odtłuszczający, który pozwala usunąć

znaczną ilość tłustych zabrudzeń. Preparat usuwa także czarne ślady po obuwiu.
� W doskonały sposób przygotowuje powierzchnie przed nałożeniem nowej warstwy oleju:

renowacyjnego lub oryginalnego.
� Stosuje się silnie rozcieńczony, jego zapach jest prawie niewyczuwalny.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
� Środek przeznaczony do parkietów i podłóg olejowanych oraz olejowanych fabrycznie, czystych,

suchych i pozbawionych kurzu.

SPOSÓB UŻYCIA
� Powierzchnia pokryta OLEJEM DO PARKIETÓW “JAKOŚĆ I ŚRODOWISKO” BLANCHON lub innym

olejem w fazie wodnej: rozcieńczyć 100ml POWERFUL CLEANER (2 miarki) w 5 litrach letniej
wody.

� Powierzchnia pokryta OLEJEM WOSKUJĄCYM DO PARKIETÓW, OLEJEM DO PARKIETÓW,
PREPARATEM SOLID OILTM BLANCHON lub innym olejem tradycyjnym: rozcieńczyć 200ml środka
(4 miarki) w 5 litrach letniej wody.

� Rozprowadzić roztwór na powierzchni przy użyciu mopa lub ściereczki z mikrofibry dobrze
odciśniętych z nadmiaru cieczy. Możliwość zastosowania monoszlifierki wyposażonej w pady
ścierne (czerwone lub zielone).

� Pozostawić na kilka minut.
� Zebrać nagromadzony brud odkurzaczem lub ściągaczem do wody, a następnie mikrofibrą.
� Przetrzeć czystą letnią wodą używając dobrze odciśniętych narzędzi z nadmiaru wody.

POWERFUL CLEANER nie pieni się, może być stosowany maszynowo lub ręcznie.
WAŻNE: parkiet nigdy nie powinien być zalewany wodą; stosować wyłącznie narzędzia
dokładnie odciśnięte z nadmiaru wody.
*Przed naniesieniem na całą powierzchnię, należy przeprowadzić test w niewidocznym miejscu.

� Czyszczenie narzędzi
- Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą.

� Należy chronić środowisko:
- Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
- Wypłukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytą wodę pozostawić do wyparowania.
- Nagromadzony suchy osad można wyrzucić do śmietnika.
- Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
- Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
- Aby poznać zasady usuwania i gromadzenia odpadów należy zwrócić się do władz lokalnych.
- Nie wylewać odpadów do kanalizacji.
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Powerful Cleaner

PRZEZNACZENIE POWERFUL CLEANER DO POWIERZCHNI OLEJOWANYCH
RODZAJ ŚRODKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH Anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne
GĘSTOŚĆ 1,00 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
INFORMACJE DODATKOWE Odnieść się do odpowiedniej Karty charakterystyki (KCh) (dostępnej na stronie www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
pH KONCENTRATU 12
pH PREPARATU ROZCIEŃCZONEGO (1 do 10): 10
ZAPACH Słaby zapach
PRZECHOWYWANIE Chronić przed mrozem (uwaga na składowanie w pojazdach)

DANE TECHNICZNE

SCHNIĘCIE I UŻYTKOWANIE
� Pyłosuchość: około 15 minut po spłukaniu.
� Umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do

pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na
naolejowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki). Nie przesuwać ciężkich mebli. Odkurzyć odkurzaczem lub
miotłą (nie stosować wilgotnych ściereczek).

WYDAJNOŚĆ
� 1L POWERFUL CLEANER = około 250 do 500m2

PRZECHOWYWANIE
� Chronić przed mrozem (uwaga na składowanie w pojazdach).

PIELĘGNACJA I RENOWACJA
� Czyszczenie bieżące: przecieranie na mokro MYDŁEM DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI OLEJOWANYCH rozcieńczonym w

proporcjach 50 ml preparatu na 5 litrów wody lub preparatem LAGOON®, narzędziami dobrze odciśniętymi z nadmiaru
wody.

� Czyszczenie intensywne: przecieranie na mokro preparatem POWERFUL CLEANER rozcieńczonym w proporcjach 100 ml
na 5 litrów ciepłej wody w przypadku powierzchni pokrytej olejem w fazie wodnej lub 200 ml preparatu na 5 litrów
ciepłej wody w przypadku tradycyjnego oleju. Zmyć powierzchnię czystą wodą, dobrze odciśniętymi z nadmiaru wody
narzędziami.

� Regularna pielęgnacja: nanosić UNIVERSAL MAINTENANCE OIL na czysty i suchy parkiet pokryty olejem przy użyciu
mopa z mikrofibry.

� Renowacja miejscowa: stosowana w przypadku miejsc szczególnie zniszczonych (przetarcia do surowego drewna, ślady
po uderzeniach, pęknięcia...), przeszlifować energicznie uszkodzone miejsca (drobnoziarnistym papierem ściernym) i
ponownie je zaimpregnować oryginalnym olejem (rozprowadzić cienką warstwę miękką i czystą bawełnianą szmatką).
Nie używać wełny stalowej. Dla dopełnienia doskonałego wyglądu, postąpić wg zaleceń opisanych w punkcie
Regularna pielęgnacja.

� Generalna renowacja: zmatowić całą powierzchnię monoszlifierką wyposażoną w siatkę ścierną (gradacja 120-150),
odkurzyć, a następnie nałożyć cienką warstwę oryginalnego oleju.

Karta techniczna zatwierdzona przez Dział Techniczny i wydano 23.01.2014 r.
Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych.
Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów.

Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

08
/2

01
7

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW

Tel/Fax: (71) 316 67 84
e-mail: biuro@blanchon.pl - www.blanchon.com

NIP 896-13-15-370, REGON 932714413
BLANCHON - 50 8ème Rue - 69800 SAINT-PRIEST - FRANCE - Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Site internet : www.blanchon.com - www.lqeblanchon.com

ZALECENIA W UŻYCIU
• Nosić rękawice i okulary ochronne.
• W przypadku kontaktu z oczami przemyć je obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.
• Unikać kontaktu POWERFUL CLEANER z wybielaczem.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie wylewać odpadów do kanalizacji.


