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Čistící a ošetřovací prostředek pro parketové podlahy lakované uzavíracím lakem a 
tvrdým voskovým olejem KiOil WO 

KiLack Polish  
• mimořádně silný protiskluzový účinek 

• pro prvotní i plné ošetřování parket 

• hedvábný mat 

• možno použít i pro PVC a linoleum 

• pro parkety a dřevěné podlahy lakované uzavíracím lakem 

• pro korkové podlahy lakované uzavíracím lakem 

• vytváří ochrannou vrstvu 
 

 

Popis produktu 

KiLack Polish je určen pro čištění a ošetřování podlahových 
krytin s uzavřenými póry jako jsou dřevěné, parketové a korko-
vé podlahy opatřené uzavíracím lakem, tvrdým voskovým 
olejem KiOil WO, PVC a linoleum. KiLack Polish je ošetřovací 
prostředek, který má mimořádně silný protiskluzový účinek a 
může se používat nezředěný i zředěný také pro průběžné ošet-
řování podlah. 
 

Příprava podkladu 

Podlahu zameťte nasucho pomocí smetáku nebo vysajte vysa-
vačem s nasazeným košťátkem. Volné částice jako zrnka písku a 
nečistot je nutno z podlahy pečlivě odstranit, protože mají 
abrazivní účinek a mohou způsobit poškození povrchu podlahy. 
Dřevěné podlahy a parkety, lakované uzavíracím lakem nebo 
tvrdým voskovým olejem KiOIL WO, je možno prostředkem 
KiLack Polish ošetřit až po 8 až 10 dnech.  
 

 Zpracování 

KiLack Polish před použitím dobře protřepat.  

Prvotní a plné ošetřování: 

Nezředěný KiLack Polish naneste rovnoměrně na očištěnou 
podlahu hadrem, který nepouští chlupy, pruhem kožešiny nebo 
vytíracím mopem. KiLack Polish by se měl na již používaných 
podlahách aplikovat pouze pokud byly předtím očištěny zá-
kladním čištěním. Spotřeba se pohybuje mezi 30 - 40 ml/m2. 

Průběžné ošetřování: 

Výrobek nejprve zřeďte čistou vodou.  

Průběžné ošetřování:   
200 - 300 ml KiLack Polish na 8 - 10 l vody          pH cca. 7,5 
Nezředěný:                                                                 pH cca. 8,5 
 
Používejte vlažnou vodu,  o teplotě cca 20 °C. 
 

 

Technické údaje 
 

Báze akrylátové emulze vytvářející ochrannou vrstvu 

Teplota zpracování +15 °C až +25 °C  

GISCODE GE 10 

Skladování 

při +6 °C až +25 °C v neotevřených obalech 
skladovatelnost 1 rok od data výroby 

neskladovat při teplotě pod +5 °C,  
výrobek je citlivý na mráz 

 

Důležité upozornění 

Před aplikací výrobku vyzkoušejte odolnost povrchu podlahy 
proti vodě. Podlahu je možno ošetřit ošetřovacím prostředkem 
KiLack Polish, až když je uzavírací lak nebo tvrdý voskový olek 
KiOil WO úplně vytvrzený (8-10 dní). Při aplikaci ošetřovacího 
prostředku dbejte na to, aby se na povrchu podlahy netvořily 
louže. Na podlaze nenechávejte ležet žádné prostředky použité 
pro aplikaci ošetřovacího prostředku, protože by se pod nimi 
mohly na podlaze vytvořit skvrny. Dokud se ošetřená podlaha 
ještě leskne vlhkostí, tak by se na ní nemělo vstupovat, hrozí 
nebezpeční uklouznutí.  

Prosíme dodržujte rovněž pokyny uvedené v technických lis-
tech č. 1,3, 6 a 7.  
 

Nářadí 

Hadr na podlahu, proužek kožešiny nebo vytírací mop. 
 

Čištění 

Nářadí očistěte ihned po použití vodou. 
 
 

Balení                        Č. výrobku      EAN 
10 x 1 litrů  
plastové obaly                       52050                   
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Člověk a životní prostředí 

Prosíme dodržujte běžná bezpečnostní opatření, která platí pro 
zacházení s chemikáliemi.  
Ostatní informace viz. bezpečnostní list www.kiesel.cz. 

 
 

Upozornění 

Uvedené údaje, zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků 
jsou založeny na našich znalostech a zkušenostech. Z důvodu různoro-
dosti materiálů a pracovních podmínek doporučujeme v každém přípa-
dě provést dostatek zkušebních vzorků pro ověření vhodnosti našich 
výrobků pro zamýšlený pracovní postup a účely.   
Vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechna předchozí vydání 
svoji platnost. 
Dbejte na dodržování pokynů uvedených v technických a v 
bezpečnostních listech výrobku na www.kiesel.cz. 
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