
 

 

OIL REFRESHER PRO  
 

 
• Zajišťuje odolnost podlahy proti nečistotám a vodě 
• Zvyšuje přirozenou barvu dřeva 
• Lehce čistí a pečuje o podlahu 
• Zanechává matný, ochranný film na povrchu dřeva 
 
Kährs Oil Refresher se používá k pravidelnému čištění a údržbě olejovaných, 
dřevěných podlah. Kährs Oil Refresher (přírodní) se obvykle používá pro přírodní 
olejované a barvené olejované podlahy a Kährs Oil Refresher White pro bílé 
olejované dřevěné podlahy. Kährs Oil Refresher kombinuje efektivní čištění s 
opětovným naolejováním, olej proniká do dřeva a vytváří tak ochrannou vrstvu na 
povrchu. 
 
 

 
 
 
 
 
ARTIKLOVÉ ČÍSLO:  
710571, Kährs Oil Refresher PRO 
710572, Kährs Oil Refresher PRO White 
      
TECHNICKÁ DATA 
 
Prohlášení: Neiontové povrchově   
  aktivní látky 
 
Skladování:  Uchovávejte mimo dosah dětí.  
  Nevystavujte přímému teplu (např. 
  slunečnímu záření) 
 
Likvidace:  Tento materiál a jeho obal  
  zlikvidujte v místním úložišti  
  chemického odpadu 
 
Toxicita:  Není nebezpečný 
 
Hořlavost:  Nehořlavý 
 
Balení:   1 l 



 

 

OIL REFRESHER PRO  
 
Instrukce: 
1. Před použitím láhev dobře protřepejte. 
2. Před ošetřením musí být podlaha zbavena prachu a dalších nečistot. 
3. Olej smíchejte s vlažnou vodou: 
• Tradičně olejované podlahy: 1:20 (250 ml přípravku Oil Refesher PRO na 5 l vody). 
• UV-olejované a olejo-voskované podlahy: 1:40 (125 ml přípravku Oil Refresher 

PRO na 5 l vody).  
Poměr směsi se může měnit v závislosti na opotřebení a požadavcích. 
4. Aplikujte směs měkkou podlahovou hadrou nebo mopem. Okamžitě poté ponořte 
mop do vody a podlahu vytřete znovu. Použijte dva kbelíky - jeden s přípravkem Oil 
Refresher PRO smíchaným s vodou a druhý s oplachovou vodou. Doporučuje se 
vyčistit plochu cca. 10 m2 najednou. Tímto způsobem není podlaha dlouho 
vystavena vlhkosti . 
5. Nechte podlahu vyschnout přibližně dvě hodiny před použitím. 
6. Pokud požadujete lehký lesk, vyleštěte suchou podlahu bílým padem. 
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