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Oil Refresher 
Podlahové mýdlo  
 
VLASTNOSTI VÝROBKU 
•  Podlahové mýdlo a osvěžovač na dřevěné podlahy 
ošetřené  jednosložkovým olejem  

• Čistí, oživuje a chrání olejovaný povrch  

• Zvyšuje odolnost podlahy vůči opotřebení a prodlužuje její 
životnost  
• Doporučujeme  jeho použití  po každém 5 čištění podlahy 
čističem Cleaner 
• Dostupný v odstínu natur a bílá 


PŘÍPRAVA 
Odstraňte z podlahy všechny nečistoty a prach. Vyčistěte ji 
pomocí čističe Cleaner. 
 
APLIKACE 
Zřeďte Oil Refresher se studenou vodou (m ax.20°C) 
v poměru 1:20 (500ml do 10l vody) a naneste na podlahu 
lehce navlhčeným mopem. Podlahu poté neoplachujte vodou. 
Ošetřenou podlahu můžete ještě přeleštit suchým bavlněným 
hadříkem. Nikdy nelijte vodu přímo na olejovanou podlahu. 
Případné mokré skvrny ihned odstraňte. Použité 
hadříky/mopy vyperte v teplé vodě. 
 
FREKVENCE OŠETŘOVÁNÍ 
Pro  zachování vzhledu a ochrany olejované podlahy 
doporučujeme ošetřit podlahu pomocí Oil Refresher po 
každém pátém čištění pomocí čističe Cleaner.  
Pokud podlaha vykazuje zašedle špinavý vzhled, který již 
nejde odstranit pomocí Oil Refresher, ošetřete podlahu 
údržbovým a obnovujícím olejem Satin oil. 
 
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Oil Refresher není zdraví nebezpečný a je šetrný k životnímu 
prostředí. Dodržujte prosím bezpečnostní opatření, která jsou 
běžná při zacházení s  chemikáliemi a při práci dobře větrejte. 
Abyste zabránili potřísnění, používejte ochranné brýle a 
rukavice. Při styku 

s kůží omyjte postižené místo mýdlem a 
vodou. Při zasažení očí si je důkladně vypláchněte vodou. 
Další informace najdete v bezpečnostním listu tohoto 
výrobku. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Složení:  Saponifikovaný borovicový olej, bez

  rozpouštědel 
pH:  koncentrát 9-9,5 

  zředěný roztok 8,5-9 

Ředění:  1 díl Oil Refresher do 20 dílů studené
vody (<20°C) = 50ml do 1 litru vody = 1:20 

       
 
Skladovatelnost: 5 let při teplotě 5-25°C v originálním  

uzavřeném balení.  
Balení:   1l plastový kanystr 

 
Skladujte mimo dosah dětí. Chraňte před mrazem! 
 
ZÁKAZNICKÝ SERVIS 
V případě dalších dotazů se obracejte na technickou podporu 
firmy : info@frypo.cz. 

 
Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. 
 

 
Tento technický list má pouze informační charakter. Uvedené údaje se vztahují na 
standardní podmínky, které mohou být odlišné od skutečných způsobů aplikace, teploty, atd. 
Vyhrazujeme si právo na změny bez předchozího  oznámení. 


