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PIELĘGNACJA PODŁÓG 

 

Noris Erka Steinpflege 
Środek czystości kod: GU 10  

 

Zakres pH skoncetrownego produktu:  

 
 
Charakterystyka: 
 
Emulsja woskowa bez rozpuszczalników na bazie naturalnego wosku karnauba, niektórych wosków 
syntetycznych i z udziałem odpornych na eksploatację tworzyw sztucznych. Odpowiednia do 
kładzenia na różnych powierzchniach podłóg. Wysoka zawartośd naturalnego wosku wytwarza 
powłokę ochronną, którą w znacznym stopniu ułatwia polerownie. Utworzona w ten sposób powłoka 
zapewnia długotrwałą ochronę powierzchni podłóg, zabezpieczając je przed szybkim zużyciem. 
Wysoka zawartośd dyspersji akrylowej sprawia, że powierzchnia staje się bardziej twarda i dzięki 
temu również bardziej odporna. Różne substancje pomocnicze ułatwiają rozprowadzanie produktu i 
jego proste nakładanie.  
 
 

Zakres stosowania / przeznaczenie: 
 
Erka Steinpflege nadaje się przede wszystkim do stosowania na powierzchniach ze sztucznego i 
naturalnego kamienia, takich jak terazzo (lastriko), terakota, marmur itp., ale również na flizach, 
wyrobach kamionkowych, powłokach z tworzyw sztucznych, linoleum, również na lakierowanym 
parkiecie lub laminacie.  
Powierzchni drewnianych lub z korka ze względu na wysoką podatnośd na pęcznienie przy kontakcie z 
wodą nie powinno się  zasadniczo czyścid tym środkiem, jeżeli już - to bardzo ostrożnie.  
W celu odświeżenia powłoki powierzchni lub usunięcia śladów chodzenia, można nanieśd środek 
spryskując go na powierzchnię lub dodad do wody do mycia.   
 
 

Przygotowanie miejsca pracy: 
Najpierw należy usunąd stare warstwy używając NORIS GRUNDREINIGER (przestrzegad informacji 
zawartych w „karcie Technicznej” Noris Grundreiniger). Powierzchnia musi byd sucha i czysta. 
Również fabrycznie nowe powierzchnie podłóg należy przed pierwszym nałożeniem Erka gruntownie 
wyczyścid. Tu wystarczy zwykle maszynowe czyszczenie przy użyciu np. ALLZWECKREINIGER BLau.  
 

Stosowanie: 
 
Nanoszenie:  nierozcieoczony produkt należy rozlad na podłogę i przy użyciu szmatki ze skóry 

jagnięcej lub podobnej rozprowadzad równomiernie w pasach po 1 do 1,5 m. 
Należy przy tym wprowadzad „mokre w mokre”, tak aby nie były widoczne ślady 
łączenia. 

 Czas wysychania cienkiej warstwy w zależności od temperatury i wilgotności 
otoczenia wynosi 10 do 30 minut. Po całkowitym wyschnięciu można nanieśd 
drugą, ewentualnie trzecią warstwę. Na tak przygotowaną podłogę możemy 



  Karta Techniczna  

 

Strona 2 z 4 

Stan: luty 2006  Noris Erka Steinpflege 

ustawiad meble dopiero po 12 godzinach, kiedy to powłoka odpowiednio 
stwardnieje. 

 Zazwyczaj do uzyskania bezporowej, gładkiej powierzchni wystarczy dwukrotne 
naniesienie środka. Bardziej chłonne podłogi, jak np. otwarte kamienie naturalne 
lub gruntownie wyczyszczone podłogi z linoleum wymagają zwykle 3 warstw.  

 Po zupełnym wyschnięciu powierzchni wskazane jest skompensowanie jej 
maszyną do polerowania. Powłoka ochronna stanie się dzięki temu bardziej 
błyszcząca i odporna.  

  
 
Pielęgnacja:  powierzchnie, na które naniesiono Erka Steinpflege przy codziennym utrzymaniu 

czystości pielęgnowane są na mokro lub wilgotno wodą z dodatkiem niedużej 
ilości Noris Citosol-Wischwachs lub Noris Alkoholreiniger.  

 Ślady powstałe przy chodzeniu można łatwo usunąd. W tym celu rozcieocza się 
Erka steinpflege w stosunku 1:1  do 1:4 wodą, mieszankę nanosi przy użyciu 
rozpylacza na zabrudzoną powierzchnię i powstałą w ten sposób powłokę 
poleruje maszyną do polerowania na szybkich obrotach.  

 
Gruntowne czyszczenie: powłokę ochronną można usunąd Noris Grundreiniger.  

 Mniej „uczęszczane” powierzchnie można również wyczyścid maszynowo z 
użyciem środka Allzweckreniger i zielonej nakładki. Zwykle wystarcza jedna do 
dwóch cienkich warstw.  

 
 
 

Identyfikacja zagrożeń dla zdrowia: 
 
Stosując produkt zgodnie z przeznaczeniem nie ma żadnych zagrożeo dla zdrowia.  
Należy przestrzegad zwykłych reguł dotyczących obchodzenia się z chemikaliami. Produkt na 
podstawie przedłożonych nam danych zgodnie z ustawami o chemikaliach lub substancjach 
niebezpiecznych / wytyczne WE 67/548/EWG, w ich obecnie aktualnym ujęciu nie stanowi 
niebezpiecznej substancji lub preparatu.  
 
 

Skład: 
Wosk karnauba, woski syntetyczne, dyspersje akrylowe, substancje powierzchniowo czynne, substancje 

pomocnicze.  

 

Środki zapobiegawcze:  
W miejscu pracy nie należy przechowywać żadnych artykułów spożywczych, ani jeść, pić, zażywać tabaki czy 

palić! 

Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem!  

Po zakończeniu pracy i przed pójściem na przerwę należy dokładnie umyć ręce!  

Po pracy używać środków di pielęgnacji skóry (natłuszczający krem) 

Zabrudzone ubrania przebrać i wyczyścić! 

 

 

Techniczne i organizacyjne środki ochronne:  
Nie wolno mieszać z innymi produktami i chemikaliami.  

Nie przechowywać zapasów środka w miejscu pracy, ograniczyć Siudo niezbędnej jego ilości.  

Przy przelewaniu do innych pojemników, uważać by nie pryskać środkiem.  

W miejscu pracy powinno się zapewnić możliwość umycia się.  

Mieć w pobliżu butelkę z wodą w razie konieczności przepłukania oczu.  
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Środki ochrony osobistej:  
 

Ochrona oczu: unikać kontaktu z oczami. Gdy zachodzi niebezpieczeństwo spryskania oczu 

należy używać okularów ochronnych.   

 

Ochrona rąk: częsty kontakt, szczególnie po zaschnięciu może prowadzić do podrażnień skóry.  

Stosując skoncentrowany produkt zalecamy noszenie gumowych rękawic ochronnych. Zaleca się 

również stosowanie pod rękawice gumowe rękawic bawełnianych.  

 

Ochrona skóry: wszystkie niezakryte części ciała należy chronić stosując tłusty krem do ciała! 

  

 

 

Pierwsza pomoc:  
Udzielając pierwszej pomocy należy dbać o własne bezpieczeństwo (np. stosując rękawiczki ochronne, 

czy ochronę górnych dróg oddechowych)!.  

Po dostaniu się do oczu: przez 10 minut spłukiwać pod bieżącą woda przy otwartych powiekach lub 

zakropić środek do płukania oczu. W razie utrzymujących się dolegliwości skontaktować się z okulistą.  

Po kontakcie ze skórą: zdjąć zabrudzone ubranie. Wyczyścić dużą ilością wody i mydła. Nie stosować 

rozcieńczalników itp.  

W razie połknięcia: Nie wywoływać wymiotów (zagrożenie aspiracji)  

Pić małymi łykami dużo wody. Udać się do lekarza.  

W żadnym razie nie należy podawać domowych środków mleka lub alkoholu itp.! 

 

 

 

Dane techniczne:  
Wygląd:  płynny, mleczno-biały (zabarwiony również czarny lub czerwonobrązowy) 

Zapach:  słaby  

Gęstość:    ~1,0 

Wartość pH:    ~6,5   

Rozpuszczalność w wodzie:  dowolnie rozpuszczalny (mieszany)  

 

Transport substancji niebezpiecznych:   

Produkt nie stanowi substancji niebezpiecznej w rozumieniu Rozporządzenia o substancjach 
niebezpiecznych i nie podlega ADR/RID 2005.  
 

 

Usuwanie odpadów:  
Woski i polimery zawarte w produkcie po dostaniu się do ścieków wytrącają płatki i nie powodują żadnego 

zauważalnego zużycia tlenu.  

Zawarte w produkcie substancje powierzchniowo czynne są zgodnie z  VwVwS  (przepisy dotyczące 

substancji stanowiących zagrożenie dla wody) z dnia 17.05.99 biodegradowalne. 

UBA 0389 005  
 

Nie dopuścić by nierozcieńczony środek dostał się do kanalizacji! Nie mieszać odpadów!  

By była możliwa zgodna z przepisami ich utylizacja bądź pozyskanie, należy składować je oddzielnie w 

wytrzymałych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach. Pozostałości środka należy dostarczyć zgodnie z 

miejscowymi przepisami do miejsca utylizacji odpadów.  
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Mogące mieć zastosowanie przepisy EAK: 

 

08 01 03 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i 

lakierów na bazie wody 

20 01 30  Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie i inne niż wymienione w 

200129 

 

Składowanie:  
Po przelaniu do innych pojemników niż oryginalne należy oznakować je tak jak oryginalne.  

Jak wszystkie detergenty należy przechowywać je z dala od dzieci.  

Obsługa:  nie są konieczne żadne szczególne środki.  

 Wskazówki dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony przed eksplozją:  

  nie są konieczne żadne szczególne środki 

Składowanie:  

Wymagania co do powierzchni magazynowych i pojemników: 

nie są konieczne żadne szczególne środki  

Wskazówki dotyczące składowania z innymi substancjami:  

  nie są konieczne żadne szczególne środki 

Klasa zagrożenia VbF:  nie dotyczy  

Trwałość:  w oryginalnych nieotwieranych pojemnikach przynajmniej 24 miesiące  

Klasa magazynowania:  12 – nie palne płyny  

Warunki składowania:  nie są konieczne żadne szczególne środki  

Temperatura składowania:   

idealnie nie dopuszczać do przemarznięcia, granica temperatur wynosi:  +5 do +40°C 

 

 

 

Wystąpienie szkody:  
W razie rozlania zebrać substancję i postępować tak jak opisano to w punkcie: Usuwanie odpadów.  

 Produkt nie jest palny. Odpowiednie środki gaśnicze:  proszek gaśniczy, Co2,, rozpylony strumieo 

wody.  

 W razie pożaru należy pojemniki znajdujące się w pobliżu schładzad rozpylonym strumieniem wody.  

Zachodzi niebezpieczeostwo pękania i eksplozji przez wzrost ciśnienia pod wpływem działania 

wysokich temperatur.  

Należy unikad przedostawania się do wody, wód gruntowych i kanalizacji (niewielki stopieo 

zagrożenia dla wód – WGK 1).  

 

 

 

Bierzemy oczywiście odpowiedzialnośd za nienaganną jakośd naszych towarów. Niniejsza Karta Techniczna 
może stanowid dla Paostwa niezobowiązujące źródło porad i informacji. Nasze zalecenia opierają się na 
próbach i praktycznym doświadczeniu, którego nie można jednak tak po prostu przenosid na mnogośd 
najróżniejszych miejscowych warunków i powierzchni. Dlatego też, by sprawdzid przydatnośd produktu, 
zalecamy wypróbowanie go w niewidocznym miejscu.  
    

 


