
 
 
Ošetřovací přípravek na nábytek  
MPF 
 
Popis výrobku 
Ošetřovací přípravek na nábytek MPF v praktické 750 ml rozprašovací láhvi je novým silikonovým 
prostředkem k ošetřování všech lakovaných povrchů nábytku, plastových a kovových povrchů v 
obytném prostoru. Nejmenší nerovnosti, jakož i i stopy po poškrábání se pomocí tohoto přípravku 
dočasně vyrovnají a zapečetí. Povrch se současně vyčistí. Výsledkem jsou svěží, čisté povrchy 
nábytku, které odpuzují nečistoty a mají příjemný hladký povrch. K ošetřování lakovaných povrchů s 
vysokým leskem používejte speciální prostředek k ošetřování povrchů s vysokým leskem HGP.  
 
Oblast použití 
Ošetřovací přípravek na nábytek MPF je vhodný na čištění a ošetřování lakovaných povrchů nábytku 
jakéhokoliv druhu, jako jsou například dveře, skříně, stoly atd., s výjimkou povrchů s vysokým leskem. 
Kromě toho je vhodný k ošetřování všech plastů a kovů v obytném prostoru.  
 
Zpracování 
Ošetřovací přípravek na nábytek MPF nastříkejte na přiloženou netkanou utěrku a poté krouživými 
pohyby a mírným tlakem rovnoměrně tak dlouho roztírejte po lakovaném povrchu, dokud přípravek 
neuschne a nejsou viditelné žádné zbytky. Velké objekty se mohou i přímo postříkat. Nepracujte tak, 
aby byl povrch příliš mokrý. Přiložená netkaná utěrka se dá prát v pračce. Nepoužívejte aviváž. 
 
Údaje o výrobku 
Objem nádoby 750 ml rozstřikovací láhev s netkanou utěrkou a 

návodem 
Trvanlivost v uzavrených originálních nádobách asi 1 rok 
 
Další pokyny viz štítek a bezpecnostní list podle 91/155/EHS, který naleznete na naší internetové 
stránce "www.zweihorn.com" nebo si mužete vyžádat u nás. 
 
Zvláštní pokyny 
• Ošetřovací přípravek na nábytek MPF není vhodný k použití na podlahy nebo schody. Dbejte na 

to, aby se nedostal na podlahu, např. parketovou podlahu Nebezpečí sklouznutí! Na ošetření 
parketové podlahy používejte speciální přípravky na ošetřování z našeho programu týkajícího se 
parket. 

• Nepoužívejte na savých nebo porézních podkladech, např. neošetřené dřevo, tapety nebo stěny. 
Nebezpečí tvorby skvrn. 

• Ošetřovací přípravek na nábytek MPF je citlivý na mráz. Neskladujte a nepřepravujte pod 5 °C. 
• Pozor: Produkt se nesmí dostat do kanalizace. 
 
Výrobky Zweihorn® se vyrábí pro profesionální zpracovatele, kterí mají základní znalosti v manipulaci a používání moridel, laku, lazur a 
klížidel. Pokyny ke zpracování, uvedené v prospektech a zarucující naši kvalitu, je treba považovat za nezávazná doporucení. Zakládají 
se na našich zkušebních radách a zkušenostech a mají usnadnovat a urychlovat práci našich odberatelu. Eventuální nutné prizpusobení 
na príslušné pracovní pomery je vaší zodpovedností. V prípade pochybností vám naši materiáloví poradci, aplikacní a laboratorní technici 
poskytnou informace podle svého nejlepšího vedomí. Pochopitelne zarucujeme bezchybnou kvalitu našich výrobku podle pravidel našich 
prodejních a dodacích podmínek. O používání dodaného výrobku rozhoduje kupující na vlastní zodpovednost. Pokud jsme písemne 
výslovne nezarucili specifické vlastnosti a zpusobilosti výrobku pro urcitý smluvní úcel použití, jsou konzultace ci poucení ohledne použití 
výrobku, at už probíhají podle nejlepšího vedomí, v každém prípade nezávazné. Kupující tím ani není zprošten vlastní zkoušky, 
provedené v prípade potreby formou zkušebního použití. Za neuskutecnené poradenství, které se nevztahuje na vlastnosti a použitelnost 
dodávaného výrobku, rucíme pouze v souladu s ustanoveními našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek. 
 
Platí práve aktuální Technický prospekt, který mužete nalézt na www.zweihorn.com. Platí práve aktuální Technický prospekt, který 
mužete nalézt na www.zweihorn.com 
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