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Aqua Ošetrovací 
prostriedok na olej AP 90 
(Aqua Olpflege AP 90) 
 
 
 

 vodný alkydový olej 
 bez leštenia 
 systémové riešenie 
 ekologický prípravok 
 
 

Popis výrobku 
 
Bezfarebný, ošetrovací prostriedok obsahujúci 
alkydový olej, ktorý vytvára odolný, nečistoty 
odpudzujúci, protišmykový film. Prostriedok je na 
báze vody, nie je nutné jeho zalešťovanie. 
 

Použitie 
 
V interiéri na prvotné ošetrenie a následnú, 
pravidelnú údržbu voskovaných a olejom 
impregnovaných parkiet a drevených podláh. 
  

Balenie a skladovanie 
 
Balenie:  
1 l kanister 6 ks/kart. ; 504 ks/pal. 
 
 
Skladovanie:  
V suchu a chlade  v neporušenom originálnom balení 
po dobu cca 36 mesiacov pri teplote nad +5°C.   

 

Technické údaje 
 

Platí pre teplotu 20°C a rel. vlhkosť vzduchu 65 %. 

 
Spotreba pri prvom ošetrení (neriedené):  
 1 l na 40 m2 
Spotreba pri bežnej údržbe (riedené: 0,2-0,4l AP90 
na 10l vody): 1 l na 1750-3500 m2 
  

 

Skúšané podľa 
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Spracovanie 
 
Odporúčané náradie: 
Špongia, mop, bežné pomôcky na umývanie. 
 
Podklad: 
Musí byť zbavený prachu, nečistôt a voľných častíc. 
Vhodné na: jemne prebrúsené drevené podlahy, 
surové drevo, hotové parkety, všetky drevené 
povrch impregnované olejom 
 
Spracovanie: 
Na očistenú podlahu nanášajte mopom z umývacej 
sady, alebo mäkkou handrou v tenkej, rovnomernej 
vrstve.  
Pri prvom ošetrení čerstvo impregnovaných plôch 
olejom, alebo voskami, nanášajte materiál dva krát, 
kedy na prvú vrstvu použijete neriedený prípravok 
a pri nanášaní druhej vrstvy, prípravok pridáte do 
vody v predpísanom pomere. 
Pri bežnej, pravidelnej údržbe, pridávajte prípravok 
do umývacej vody, podlahu utierajte s málo vlhkou 
handrou jeden krát. Prípravok rýchlo vysychá, po 
30-60 min. sa môže nanesenie zopakovať. 
Vyhnite sa tvorbe mlák, mokrú handru nenechávajte 
dlhšie ležať na podlahe, mohli by vzniknúť farebné 
škvrny. 
 

Základné a udržiavacie/bežné čistenie sa opakuje 
podľa stupňa znečistenia podkladu. Tabulka 
zobrazuje orientačné odporúčané časy: 
 
Stupeň 
znečistenia 

Základné/hĺbkové 
čistenie 

Bežné 
čistenie 

Normálny 1x / rok každých 6-10 
týždňov 

Silný 1-2x / rok min. 1x / 
mesiac 

Veľmi silný 2-4x / rok min. 1x / 
týždeň 

Stupeň znečistenia: 
normálny = bytový sektor (obývacia izba) 
silný = obchodné plochy (kancelárske priestory) 
veľmi silný = verejne priestory (školy, sály ...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre perfektný systém 
 
Ochrana pri práci 
Špecifické informácie o výrobku pokiaľ ide o jeho zloženie, vplyvoch na životné prostredie, čistenie a zodpovedajúcich 
opatreniach pri jeho likvidácii nájdete v Karta bezpečnostných údajov. 

Dôležité  
Dodržiavajte normy, smernice a technické listy týkajúce sa podkladu. Nespracovávajte pri teplotách pod + 15°C. Vysoká 
vzdušná vlhkosť a nižšie teploty spomaľujú tuhnutie a tvrdnutie, vyššie teploty tieto procesy urýchľujú. Nepridávajte žiadny iný 
materiál.  
 
Obsah tohto listu vychádza z našich najlepších skúseností a poznatkov založených na dlhodobom výskume a praxi. Kvalitu našich materiálov garantujeme našimi 
obchodnými a dodacími podmienkami. List nemá právnu záväznosť a nezakladá ani zmluvné právne vzťahy, ani nie je súčasťou kúpnej zmluvy. Uvádzame len 
obmedzené informácie, ktoré však môžu pomôcť vylúčiť možné riziká chýb. Prirodzene nemôžeme zahrnúť všetky špeciálne okolnosti súčasných a budúcich prípadov 
použitia výrobku. Údaje, pri ktorých predpokladáme v odbornej verejnosti všeobecnú znalosť, neuvádzame. Užívateľ sa nemôže zriecť zodpovednosti za odborné 
spracovanie materiálu ani konzultáciou pri nejasnostiach, ani skúškou na mieste aplikácie. Vydaním nového technického listu stráca tento výtlačok svoju platnosť.  
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