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                       Čisticí balzám HeneVital 

 
POPIS PRODUKTU 

 
Čisticí balzám HeneVital je ph-neutrální čisticí a ošetřovací prostředek pro povrchy nábytku ošetřené 

přírodními prostředky. 

 Odstraňuje nečistoty rozpustné ve vodě. 

 Prodyšnost dřeva zůstane zachována. 

 Bez přísad rozpouštědel, barviv a aromatických látek. 
 

Pravidelným ošetřováním čisticím balzámem HeneVital se dodatečně prodlužuje přirozená krása Vaší 

podlahy, neboť díky podílům tvrdého vosku vzniká mírná „nášlapná ochranná vrstva“. 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Barva: mléčná 

Dodávaná viskozita: 11 s v pohárku DIN 4 mm při 20° C 

Hustota: 1,0 g/ml 

 
POUŽITÍ  
- Pro jakostní nábytek z dřevěného masívu, dřevěné podlahy a jiné dřevěné předměty 
- Čisticí balzám HeneVital je vhodný také pro čištění lakovaných povrchů dřeva. 
- Pro povrchy z PVC a jiné povrchy z umělých hmot 

 
 

NÁVOD K POUŽITÍ: 
Pro pravidelné čištění a údržbu přidejte 50 ml (cca 7 víček) do 5 l vody a tímto roztokem za vlhka (ne 
za mokra) stírejte. Plocha se přitom jedním pracovním krokem vyčistí a ošetří. 
Při silném znečištění nebo pro docílení intenzivnějšího efektu případně zvyšte dávku (100 ml na 5 l 
vody). 

 
UPOZORNĚNÍ:  
Přírodní produkt dřevo nikdy nenechávejte po delší dobu vlhký nebo dokonce mokrý, neboť může 
přijmout vodu a přitom změnit tvar (zbobtnání). Proto vždy stírejte jen za vlhka (t. j. vyždímaným 
hadrem) a vyvarujte se mokrých míst na podlaze. Nesmějí se používat ostré nebo drsné čisticí 
prostředky. 

 

Legislativa VOC 
mezní hodnota EU pro produkt (kat. A/f): 130 g/l. (2010) 
Tento produkt obsahuje maximálně 7 g/l VOC. 

 
  

Velikost nádoby: 1 litr 

Skladovatelnost: 12 měsíců v uzavřené originální nádobě 

 Skladovací teplota: nemá přesáhnout 30° C 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

 
❖ Před zpracováním dobře promíchejte. 
❖ Produkt není vhodný na zrcadla, mramor a protiskluzové plochy.  
❖ Nenechávejte delší dobu působit nezředěný.  
❖ Uchovávejte uzavřený a nepřístupný dětem. 

 
 _________________________________________________________________________________ 
 henelit - CZ spol. s r.o.,   Výpusta  626,    763 11   Želechovice nad Dřevnicí   

 tel. 577 901 852                                                                                e-mail: henelit@henelit.cz   www.henelit.cz  


