
 
 
 
 
 
 

MAXIMUS   LIOS Soft Balm 

Mydło do pielęgnacji i czyszczenia 

 
 
1. Zastosowanie:  Do regularnego mycia i pielęgnowania olejowanych podłóg drewnianych (olej   
   naturalny, olej UV, uretany). 
    Dzięki specjalnej formule opartej na olejach pielęgnacyjnych, Soft Balm doskonale  
   spełnia obie funkcje. 

Stosowany regularnie nadaje naturalny, jednolity wygląd, podkreślając piękno drewna. 
 
2. Sposób użycia: Mydło dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Przygotować roztwór Soft Balmu w 

proporcjach 3 nakrętki mydła na 1 litr wody. 
Parkiet zmywać dobrze wyciśniętą szmatą.  
Przed chodzeniem podłoga musi całkowicie wyschnąć. Przepolerowanie szmatą lub 
białym padem nada powierzchni satynowy wygląd. 
Zalecana częstotliwość stosowania: co 2 – 4 tygodnie. 
 
W przypadku silnych zabrudzeń użyć środka czyszczącego Kronos zgodnie z opisem. 
Do bieżącego codziennego czyszczenia na litr dodawać pół nakrętki. 
 

 
3. Przechowywanie:  Min 12 miesiące w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach. Chronić przed 

mrozem. 
 
4. Opakowanie:  1 litr 
 
5. Ważne wskazówki: Podane informacje odnoszą się do ok. 20°C i 65% relatywnej wilgotności powietrza. 

Odbiegające warunki w pomieszczeniu mogą zmieniać podane czasy. 
Schnięcie mydła na tłustych gatunkach drewna może się istotnie przedłużyć 
Produkt w 90% biodegradowalny. 

 
 
6. Bezpieczeństwo pracy: Chronić przed dziećmi. Nie pić i nie wdychać. Unikać kontaktu z oczami. 
 
Powoduje silne podrażnienie oczu. 
W przypadku potrzeby pomocy medycznej pokazać pojemnik lub etykietę. Trzymać z daleka od dzieci. Nosić odpowiednią odzież ochronną/ 
odpowiednie rękawice ochronne/ okulary i ochronę twarzy. Jeżeli dostanie się do oczu. Przemywać ostrożnie wodą przez kilka minut. 
Usunąć soczewki kontaktowe jeżeli jest to łatwe. Kontynuować przemywanie. Jeżeli podrażnienie utrzymuje się zasięgnąć porady lekarza. 
 
Skladniki (CE Nr. 648/2004) 
Deklaracja o składnikach zgodnie z EC Detergents Regulation nr 648/2004: Acqua; Glycerin; PPG-2 Methyl Ether; Potassium cocoate; Parafin 
Wax; 1-Heptanol, 2-propyl-7EO; Hexyl alcohol, ethoxylated; Trisodiumdecarboxymethylalaninate; Isotrideceth-3. Parfume: Limonene. 

 
 
Nasze informacje oparte są na badaniach i praktyce. Ponieważ nie mamy wpływu na warunki pracy, nie można z 
nich wyprowadzić żadnych zobowiązań prawnych. W razie wątpliwości zalecamy próbę praktyczną. 
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