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LACQUER REFRESHER 
Obnovuje povrch podlahy 

 
Kährs Lacquer Refresher dodává povrchu dřevěné podlahy ochrannou vrstvu, která 
zjednodušuje proces čištění a údržby. Existují dvě varianty: 

 

• Kährs Lacquer Refresher – vhodný pro podlahy s povrchovou úpravou v saténovém 
laku. 

• Kährs Matt Lacquer Refresher – vhodný pro podlahy s povrchovou úpravou v 
matném laku. 

 

Použití 
Ujistěte se, že na podlaze nejsou nečistoty, které by mohly povrch podlahy 
poškrábat, případně nečistoty zameťte nebo vysajte. Přidejte Kährs Cleaner do 
vlažné vody dle dávkování uvedeného na obalu lahve. Nebo použijte přípravek 
Spray Cleaner, určený k okamžitému použití. Vytřete podlahu dobře vyždímaným 
hadrem nebo mopem. Silně znečištěné podlahy nebo povrchy ošetřené leštidlem je 
nutné nejprve vyčistit pomocí přípravku Kährs Remover, viz samostatný návod. 
1. Naneste Kährs Lacquer Refresher pomocí vlhkého mopu nebo hadříku.  

2. Přípravek nechte schnout po dobu min 45 minut před umístěním nábytku. Před 
umístěním těžších předmětů, stejně jako koberců, je vyžadována dobu schnutí min 
24 hodin. Dostatečná  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTIKLOVÉ ČÍSLO: 

710522, Kährs Lacquer Refresher 
710541, Kährs Matt Lacquer Refresher New 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Složení:  Polymerní pryskyřice 

Spotřeba:   Prům. 60m 2/l   

Teplota  
podlahy:    14-28 °C 

Doba schnutí: minimálně 45 minut 
Životnost: 24 měsíců v neotevřené nádobě 

Nevystavujte vyšším teplotám 
než 40 °C 

Mrazuvzdornost: Může být vystaven mrazu 

Údržba: Nástroje umyjte vodou před 
zatvrdnutím přípravku 
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ventilace a běžná pokojová teplota (20⁰C) minimalizují dobu schnutí.  

3. Podlahu nechte schnout několik hodin bez jejího používání.  

 

Péče a udržba 
Přípravek používejte v závislosti na míře užití a znečištění podlahy jednou až 
dvakrát ročně. Pravidelná péče zahrnuje vysávání nebo vytírání vlhkým mopem. 
Pravidelnou údržbu provádějte pomocí čisticího prostředku Kährs Cleaner nebo 
Spray Cleaner. Nepoužívejte silné alkalické čisticí prostředky.  

 

Zdraví a ochrana životního prostředí 
Přípravek Kährs Refresher je šetrný k životnímu prostředí a není zdraví škodlivý. 
Při použití přípravku je nutné dodržovat obvyklá opatření  pro zacházení s 
chemickými prostředky. Dostatečně větrejte. Používejte ochranné brýle a 
rukavice. Při kontaktu přípravku s pokožkou omyjte postižené místo vodou a 
mýdlem. Oči vypláchněte větším množstvím vody. Další informace naleznete v 
technickém listu. 
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