
 

Underhålls produkt 

FINISH CARE 
 

Användingsområden: 
Vattenbaserad underhålls produkt för hög kvalitativ 
underhållsvård av golvbeläggningar. 
 
Lämpligt för bl.a. underhåll/rengöring av: 

• Lackerade parkett- och trägolv 
• Lamellparkett 
• Lackerade korkbeläggningar 
• Linoleum 
• PVC 
• Natur- och konststensbeläggningar 

 

Produktegenskaper / Fördelar: 
Vattenbaserad underhålls produkt, som ger en smutsavvisande 
skyddshinna, förbättrar och skyddar golvets ytbeläggning och 
finish, samt förlänger golvets livslängd. 
 

• färdig att använda 
• Lätt att arbeta med 
• Belastningsbar 
• Snabb torkande 
• Ingen polering nödvändig 
• Fri från formaldehyd 
• Fri från lösningsmedel 

Viktig Information: 
Vid en grundlig rengöring på lamellparkett och lackerade golv 
med Pallmann Clean Strong, kan ev. lackytan skadas eftersom 
lackytans kvalite kanske inte inte är känd.  
Spädning är därför nödvändig, konc 1:10 eller svagare lösning 
är att rekommendera, samt genomför alltid först en test. 

Tekniska data: 
 
Förpackning:   Plastflaska 
Förpackningsstorlek: 0,75 liter 
Glansgrad:  matt, halvmatt 
Lagringstid:  c:a 24 månader 
Färg:   vit 
Förstagångsvård/Åtgång:  c:a 7 – 10 ml/m2 (outspädd) 
Underhållsvård/Åtgång:  c:a 100 – 250 ml/10 liter 
 
 

 

 Golvvårds produkt för start- och regelbunden underhållsvård av lackerade parkett- och trägolv. 
 

 



 

 

 

FINISH CARE 
 Förbehandling av underlag: 
 
Ta bort smuts, damm, fett partiklar från golvet med en mopp, borste 
eller dammsugare. 

Bearbetning: 
 
1. Skaka förpackningen ordentligt innan den används. 

2. Start behandling: stryk ut c:a 10 ml outspädd Pallmann 
Finish Care per m2 i ett tunt och jämt lager med hjälp av en 
applikator, svamp, mopp eller liknande. Ingen polering 
krävs. Efter c:a 60 minuter tål ytan belastning 

3. Regelbunden underhållsbehandling: c:a 100 – 250 ml 
Pallmann Finish Care späds med 10 liter vatten och stryks 
ut tunt med hjälp av en svamp, mopp, trasa eller liknande. 
Efter 60 minuter tål ytan belastning. Underhållet måste 
anpassas till hur starkt slitage ytan utsätts för. 

 
4. Vid en grundlig rengöring med Pallmann Clean Strong, 

rekommenderar vi en första behandling med Pallmann 
Finish Care 

 
5. Mer exakta rengöring- och underhållsinstruktioner finns, läs 

"Skötselanvisningar för lackerade trägolv". 
 

Arbets- och miljösäkerhet: 
 
Lösningsmedelsfri och ej brandfarlig, kräver ingen specifik skyddsutrustning, men 
undvik direktkontakt med hud eller stänk i ögonen. 

 

Avfallshantering: 
 
Produkten får ej tömmas i avlopp eller vattendrag eller i naturen för övrigt. 
Noggrant tömda förpackningar är återvinningsbara och hanteras enligt lokala 
bestämmelser. Behållare med flytande produkt - rester hanteras som 
problemavfall. Förpackningar med härdat restinnehåll behandlas som byggavfall. 
 
Den ovan angivna informationen grundar sig på våra erfarenheter och grundliga 
undersökningar. De använda materialens mångfaldighet och de olika 
förutsättningarna på arbetsplatserna kan vi dock varken undersöka eller påverka. 
Kvalitén på ditt arbete är därför beroende av din yrkeskunniga bedömning av 
arbetsplatsen och kunskap av produkten. Vid osäkerhet bör egna tester 
genomföras och användningstekniska råd inhämtas. Likaså bör golvtillverkarens 
instruktioner följas. 
 
I och med offentliggörande av detta produktdatablad förlorar alla tidigare 
produktdatablad sin giltighet. 

PALLMANN GmbH / A Company of Uzin Utz AG 
Im Kreuz 6 / D-97076 Würzburg /  
Telefon +49 (0)931 27964-0 / Telefax +49 (0)931 27964-50 
Internet www.pallmann.net / E-Mail info@pallmann.net 

08.2017 

Viktig information: 
 

• Originalförpackningen är hållbar i minst 24 månader. 
Skyddas från frost. Bruten förpackning återförsluts 
omedelbart noga. 

 
• Optimala arbetsförhållanden är vid 18 – 25 °C, och en 

relativ luftfuktighet på > 35% och < 65%. Låga 
temperaturer och hög luftfuktighet förlänger torktiden, resp. 
höga temperaturer och låg luftfuktighet förkortar torktiden. 

 
• Ny lackerade golvytor får tidigast underhållas med 

Pallmann Finish Care när den lackerade ytan har härdat 
klart och uppnått sin slutgiltiga styrka. 

 
• Regelbunden underhållsvård med Pallmann Finish Care 

förbättrar golvets finish och förlänger livslängden på 
golvytan. 

 
• Nyligen behandlade golvytor får tidigast täckas med mattor 

eller andra golvbeläggningar, samt belastas med tunga 
föremål efter 24 timmar. 

 
 


