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____________________________________________________________________________________________________________ 
Naše technické poradenství slovem i písmen vychází z dlouholetých zkušeností, trvalých ověřovacích zkoušek a nejnovějšího stavu poznatků, přesto 
je lze považovat pouze za nezávazná doporučení. Veškeré přípravné práce a následné nátěrové vrstvy musí být upraveny a navrženy po důkladném 
posouzení objektu a musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Technologie úpravy a ošetření dřevěných povrchů 
vychází z obecně uznávaných zákonitostí funkce „dřevo + nátěrová hmota“. Vhodnost nátěrového systému, zpracování a nanášení námi dodávaných 
produktů leží mimo naše kontrolní možnosti a jsou tedy plně v kompetenci spotřebitele. Ručíme samozřejmě za neměnnou kvalitu našich produktů.  
Vystavením nového Technického listu se ruší platnost všech předchozích. Datum vydání: srpen 2016 
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PNZ – PFLEGEEMULSION 
PNZ Ošetřovací emulze 
 K ošetřování olejovaných a voskovaných podlah 

 Nezatěžuje životní prostředí 
 

Použití: Na všechny olejované a voskované povrchy k oživení a ošetření olejovaných, 
voskovaných i jiných povrchů. 

Zpracování: Na plochu omytou např. pomocí přípravku PNZ Holzbodenseife (PNZ Mýdlové ošetření 
dřeva) se po zaschnutí nanese PNZ Ošetřovací emulze ve velmi tenké vrstvě, buď 
neředěná, nebo velmi lehce zředěná vodou, a to savým hadříkem  
(ne mikrovláknem). Po zaschnutí (cca 1/2 hodiny) se vyleští hrubým bavlněným hadrem. 
Stupeň lesku může být zvýšen používáním neředěného přípravku a leštěním, nebo 
naopak snížen přidáním vody. U olejovaných podlah doporučujeme první ošetření emulzí 
nejdříve po 10 - 14 dnech po naolejování. Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu, 
kdy se po pěti až deseti omytích přípravkem PNZ Holzbodenseife (PNZ Mýdlové ošetření 
dřeva) provede jedno ošetření přípravkem PNZ Ošetřovací emulze.

Spotřeba: Ošetření olejovaných podlah: cca 40 - 50 ml/m2, to znamená, že 1 litr neředěné emulze 
vystačí na cca 20-25 m2. 
Údržba ostatních povrchů: 30 – 50 ml přípravku na 6 – 8 litrů vody.

Čištění: Nářadí čistit vodou a mýdlem.

Skladování: V suchu a chladu, chránit před mrazem. Neotevřené plechovky mají skladovatelnost tři 
roky.  

Složení: Voda, carnauba vosk, candelilla vosk, včelí vosk, šelakový vosk, přírodní emulgátor, 
neionizované tenzidy < než 5%.

Upozornění: EUH208 Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. I tento 
přírodní produkt může způsobovat alergické reakce. Je doporučeno používat při práci 
ochranné nitrilové rukavice. 
EUH210 Bezpečnostní listy jsou k dispozici a na dotaz budou předloženy. 
P101 Vyskytne-li se nutnost vyhledat lékařskou radu, předložte obal nebo etiketu 
s označením přípravku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P103 Před upotřebením čtěte informace a označení na etiketě. 
Vyprázdněné nádoby odevzdejte k recyklaci. Zaschlé zbytky materiálu odevzdejte spolu 
s domácím odpadem, případně může být zlikvidován jako stavební suť. Tekuté zbytky 
odevzdejte na sběrná místa starých nátěrů. ASN-Nr: 080112 

Balení: 1 litr, 2,5 l, 5 l, 10 l   


