PERFORM
PARAFFINOLJA

Finns i följande förpackningar att välja mellan:
1 liters förpackning artnr: 02-141
Per kartong 12 x 1 liter (per pall: 40 kartonger = 480 liter)
5 liters förpackning artnr: 02-142
Per kartong: 3 x 5 liter (per pall: 48 kartonger = 720 liter)

Impregnering för olika typer av stenytor
såsom köksbänkar och bord.
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Bruksanvisning:
Stryk på Perform Paraffinolja flödigt över ytan som skall behandlas. Använd t. ex. en ren trasa
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bort eventuellt överskott. Låt ytan bli nästan helt torr och eftertorka sedan ytan en sista
gång.

www.ajourtrading.com

Tänk på att olika stensorter är olika porösa och därmed kräver olika mängd Perform
Paraffinolja för att bli mättad. Om ytan blir flammig har det blivit ojämt fördelat och då gör du
enklast i att upprepa behandlingen direkt på ytan fast med mindre mängd Perform Paraffinolja.
Skulle ytan kännas lite fet tvättas den av med Perform Stentvål Special - Originalet och ljummet
vatten och använder en svamp för att tvätta av överskottet.
Vid rengöring av ytan rekommenderar vi att ni använder Perform Stentvål Special - Originalet
enligt dosering på förpackningens baksida.
Endast för professionell användning. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga
användare och tillhandahålls på vår hemsida: www.ajourtrading.com.
Denna produkt är tillverkad i Sverige.
Perform Paraffinolja ingår i Perform Floor-Recond System.

P

ERFORM
FLOOR-RECOND SYSTEM

Underhållsprodukter för professionell användning.
Serien säljs hos våra återförsäljare. Surfa in på vår
hemsida för mer information om våra produkter och
var du kan köpa dem.
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