
 

 

NaturExpert Holzpflegeöl 
Informacje techniczne 

 
Charakterystyka: NaturExpert Holzpflegeöl jest połączeniem specjalnych składników czyszczących                              

i pielęgnacyjnych. Substancje te zapewniają optymalną pielęgnację powierzchni. 
 Nie jest samozapalny! 
 Idealny rezultat zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy będą przestrzegane poniższe               

instrukcje. 
 
Obszar zastosowania: NaturExpert Holzpflegeöl jest stosowany do pielęgnacji powierzchni, poddanych działaniu 

produktów NaturExpert. Jest idealny do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni                                
fornirowanych, obrabianych i powlekanych tworzywem sztucznym, takich jak drzwi, stoły 
czy lady. Olej NaturExpert Holzpflegeöl tworzy dobrze utrzymaną powierzchnię, usuwa 
plamy z wody i alkoholu oraz niweluje drobne rysy i zadrapania. 

 
Aplikacja: NaturExpert Holzpflegeöl należy nakładać oszczędnie na powierzchnię i równomiernie 

rozprowadzać i obrabiać miękką szmatką lub padem. Ewentualnie wypolerować.                         
Powierzchnie mocno obciążone, przed nałożeniem NaturExpert Holzpflegeöl powinny       
zostać wstępnie oczyszczone. 

 
Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu NaturExpert Holzpflegeöl może być                             

przechowywany min. 2 lata. Przechowywać w suchym, chłodnym i chronionym przed                    
mrozem miejscu.  

  
Uwagi prawne:   Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania 

produktów, są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy                     
i doświadczenia Rosner i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych                  
i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner. Z uwagi na występujące                    
w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania                       
i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Rosner, właściwości                    
produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach                       
udzielonych przez Rosner nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Rosner 
w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Rosner.                   
Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego                                  
przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Rosner. Kupujący jest także                            
zobowiązany do zapoznania się z informacjami zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej 
użytkowanego produktu oraz do przestrzegania postanowień lub wymagań zawartych                     
w tych dokumentach. W wypadku łączenia technologii, tzn. zmieszania obcych produktów                 
z naszymi produktami, albo zastosowaniu naszych i innych produktów (jeden po drugim), 
nie będziemy zobowiązani do wypełnienia naszych obowiązków gwarancyjnych. Stosując 
nasze produkty należy przestrzegać zakresu uprawnień i przepisów kontraktowych                          
dla robot budowlanych (VOB). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki dostawy                             
i płatności. 

Niniejsza karta informacyjna unieważnia wszystkie poprzednie. 

 Wersja 02/20 
 
 


