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Opis produktu  
Zestaw naprawczy do podłóg laminowanych, winylowych oraz parkietów, do naprawy niewielkich 
oraz średnich uszkodzeń na płaskich powierzchniach oraz krawędziach.  

• Kod zamówienia: PGREPAIR  

• Ilość w opakowaniu: 1  

• Zawartość opakowania: urządzenie topiące (1 szt.), grzebień czyszczący (1 szt.), szary 
blok szlifierski (1 szt.), zielono-biały papier (1 szt.), bloki wosku (7 szt.) oraz instrukcja 
obsługi (1 szt.). Baterie nie są dołączone do zestawu.  
 

Cechy produktu  

• Mieszanka wosków mineralnych barwionych barwnikami ziemnymi i tlenkowymi.  

• Doskonała przyczepność.  

• Możliwość mieszania odcieni kolorów podczas topienia.  

• Możliwość łatwego usunięcia wosku przy pomocy dłuta lub strugarki.  

• Dobra elastyczność (brak ryzyka powstawania pęknięć).  
 
Zastosowania  
Podłogi laminowane Pergo®, Pergo® Vinyl oraz Pergo® Parquet oznaczają wysoką jakość. 
Podłoga laminowana składa się z twardego rdzenia z wysokiej jakości płyty HDF, dzięki któremu 
podłogi Pergo® charakteryzują się niezwykłą odpornością na ścieranie i uszkodzenia. Pergo® to 
także laminat wyposażony w niezwykle wytrzymałą warstwę użytkową.  
Parkiety Pergo® Parquet powstają w 100% z naturalnych materiałów i są pokrywane lakierem lub 
olejem w celu zapewnienia optymalnej ochrony.  
 
W sytuacjach, w których na podłogę spada ostry przedmiot (na przykład nożyczki) z dużej 
wysokości, uniknięcie niewielkich uszkodzeń powierzchni może być niemożliwe. Zestaw 
naprawczy Pergo® Repair Wax może zostać wykorzystany do naprawy lekko uszkodzonego 
obszaru.  
 
Specyfikacje  

• NIEWIDOCZNA NAPRAWA: Zestaw naprawczy Pergo® Repair Wax zawiera kolory 
dopasowane do każdej podłogi Pergo® Laminate, Vinyl oraz Parquet. Pozwala to na 
wybór koloru i odcienia najlepiej dopasowanego do uszkodzonego panelu.  

Kod zamówienia Rodzaj Zdjęcie Opakowanie 
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• SZYBKI I ŁATWY W UŻYCIU: Wykończenie pomieszczenia wygląda idealnie bez 
konieczności wymiany uszkodzonego panelu.  

• KOMPLETNY ZESTAW NAPRAWCZY: Wszystkie elementy potrzebne do naprawy dowolnej 
podłogi Pergo® są dostępne w jednym zestawie.  

• OKRES PRZECHOWYWANIA: nieograniczony (należy przechowywać zestaw w temperaturze 
pokojowej, w nieotwartym oryginalnym opakowaniu)  

• TEMPERATURA MIĘKNIĘCIA: 76°C (ISO 2207) – Punkt topnienia: 81°C (DIN 51801)  
 
Środki ostrożności  
Produkt nie podlega przepisom o przewozie towarów niebezpiecznych ani dyrektywie o 
substancjach niebezpiecznych. 
 

 
1). Przygotowanie:  
Prawidłowe przygotowanie ma kluczowe 
znaczenie dla sukcesu naprawy. Należy 
oczyścić uszkodzone miejsce i upewnić się, 
że jest całkowicie wolne od kurzu, oleju, 
wosku oraz tłuszczu.  

 

 
2). Wybór koloru:  
Należy dobrać kolor zgodnie z zaleceniami 
na stronie internetowej www.pergo.com.  
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3). Topienie i mieszanie 

 

 

4). Wypełnianie 

 

 

5). Wyrównanie  
Należy usunąć nadmiar materiału przy 
pomocy ostrej krawędzi wypełniacza.  
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6). Precyzyjne dopasowanie wzoru:  
Aby precyzyjnie dopasować wzór drewna, 
można zadrapać wypełniony obszar przy 
pomocy ostrego narzędzia, a następnie 
wypełnić rysy ciemniejszym kolorem.  

 

 

7). Odtłuszczanie przy pomocy szarego 
bloku szlifierskiego  
 

 

 

8). Dostosowanie poziomu połysku:  
Należy użyć zielonej strony zielono-białego 
papieru, aby nadać powierzchni większy 
połysk. Użycie białej strony sprawi, że 
powierzchnia będzie bardziej matowa.  

 

 
 
 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pergo.com. 
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