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Floor Wax 

Κερί για δάπεδο 
 
 Ομορφαίνει, τρέφει και προστατεύει δάπεδα από 

ξύλο και φελλό  

 Αναδεικνύει το φυσικό χρώμα παλιού και νέου 
ξύλου   

 Προσφέρει ένα παραδοσιακό, κλασσικό φινίρισμα  

 Γυαλίζει εύκολα   

 Ταχυστέγνωτο 

 Αναγνωρισμένο από το Guild of Master Craftsmen 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Το κερί για δάπεδο (Liberon Floor Wax) τρέφει και ομορφαίνει νέα και παλαιά ξύλινα δάπεδα, δίνοντας ένα 
παραδοσιακό, απαλό φυσικό γυάλισμα ενώ παράλληλα τα προστατεύει από την καθημερινή φθορά. Δεν κολλά, και 
γυαλίζεται εύκολα. Κατάλληλο επίσης και για δάπεδα από φελλό.  
 

Προετοιμασία 
Γυαλοχαρτίστε το δάπεδο αν χρειάζεται και απομακρύνετε όλα τα προϋπάρχοντα φινιρίσματα. Εξασφαλείστε ότι η 
επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σκόνη. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να περάσετε σίλερ. Για να απομακρύνετε 
παλαιά συσσωρευμένα στρώματα κεριού και βρωμιάς χρησιμοποιείστε Καθαριστικό Δαπέδου. 
  
Εφαρμογή 
Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόστε Κερί για Δάπεδο σε λεπτές επιστρώσεις χρησιμοποιώντας πινέλο ή 
πανί, τρίβοντας ζωηρά ώστε να εξασφαλίσετε ότι το κερί διεισδύει στην καρδιά του ξύλου. Αφήστε τουλάχιστον 30 
λεπτά να στεγνώσει και γυαλίστε με βαμβακερό πανί, ή μηχανή γυαλίσματος. Εφαρμόστε περισσότερες επιστρώσεις 
μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο γυαλάδας. Πορώδεις επιφάνειες ενδέχεται να χρειάζονται περισσότερες 
επιστρώσεις. 
 

Σημαντικό: Πάντοτε δοκιμάζετε το προϊόν πρώτα σε ένα κρυφό σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του χρώματος και 

το τελικό αποτέλεσμα.   
 

Καθαρισμός και συντήρηση 
Τακτικό γυάλισμα θα επαναφέρει την καλή εμφάνιση του δαπέδου. Όταν το γυάλισμα δεν επαναφέρει την αρχική 
γυαλάδα, εφαρμόστε ένα νέο λεπτό στρώμα κεριού ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Περιοχές με μεγάλη κίνηση 
θα χρειάζονται συχνότερη εφαρμογή. Μην καθαρίζετε με νερό. Για επόμονους λεκέδες, καθαρίστε με Καθαριστικό 
για Δάπεδα και εφαρμόστε Κερί για Δάπεδο εκ νέου.   
 

Προφυλάξεις 
Οι επιφάνειες με κερί ενδέχεται να γίνουν ολισθηρές. Το Κερί για Δάπεδο είναι ακατάλληλο για χρήση οπουδήποτε 
υπάρχει πιθανότητα το δάπεδο να είναι βρεγμένο (π.χ. μπάνιο, κουζίνα). Το προϊόν ενδέχεται να διαλύσει κόλλες με 
βάση την άσφαλτο.   
 

Οδηγίες ασφαλείας 
Βλαβερό. Περιέχει αλειφατικούς διαλύτες και τερεβινθίνη. 
Εύφλεκτο. Ενδέχεται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Βλαβερό για τους υδρόβιους 
οργανισμούς, ενδέχεται να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Βλαβερό: 
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. Παρατεταμένη έκθεση ενδέχεται να 
προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε 
στην αποχέτευση. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια. Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε 
περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό: ζητείστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την 
ετικέτα. 

ΑΠΟΔΟΣΗ 
1 λίτρο 

 

12-15 m2 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 

Βούρτσα ή πανί 

ΣΤΕΓΝΩΜΑ 

 

Τουλάχιστον 

30 λεπτά 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
 

White Spirit 

ΧΡΗΣΗ 
 

Εσωτερική  
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