PU koncentrovaný čistiaci prostriedok na denné čistenie
vinylových podláh .
Špeciálny aktívny čistič pre použitie okamžite po montáži
a denné čistenie podláh vytvrdzovaných polyuretánom ,
vinylových podláh , linolea , alebo gumených podlahových
krytiny ošetrených polyuretánovou ochranou vrstvou.
Návod na použitie :
- po nainštalovaní podlahy – pre prvotné čistenie vystačí na
cca 50 m2 podlahy :
1) Z podlahoviny odstráňte všetku hrubú nečistotu, dôkladne
ju povysávajte.
2) V prípade odolných nečistôt rozrieďte PU čistič v pomere
1:10 (1 dielik PU čističa na 10 litrov vody) v prípade menších
nečistôt môžete čistič zriediť s väčším množstvom vody.
Naneste rozriedený čistič na podlahu, chvíľu nechajte pôsobiť
, hrubé nečistoty odstráňte čistiacou kefkou
3) Nečistoty odstráňte mopom s absorpčnou utierkou.
4) Čistené miesto pozmývajte čistou vodou, aby sa roztok
neutralizoval.
- denné čistenie – pre denné čistenie vystačí na cca 1 000m2
podlahy:
Rozrieďte PU čistič v pomere 1:200 ( 1 vrchnáčik na 1 liter )
a Spray mopom naneste na podlahu. Pri používaní
automatických strojných čistiacich zariadení rozrieďte čistič
v pomere 1:400 (25ml čističu na 10 litrov vody). Poznámka:
Citlivé povrch (ako drevo, kovy alebo nábytok) nesmú byť
čistené týmto čistiacim roztokom a čistiaci roztok by sa na
tieto povrchy nemal dostať pri čistení podlahy. Svoju
pozornosť taktiež upriamte na rady v Technicko-informačných
formulároch produktu.
Zloženie: menej ako 5% aniónových povrchovo aktívnych
látok, menej ako 5% neionogénych povrchovo aktívnych látok.
Obsahuje vôňu limonénu, rozpúšťadlá.
Varovanie! Môže spôsobiť silné podráždenie očí. Ak je
potrebná lekárska rada, mali by ste mať k dispozícii obal ,
alebo označenie produktu. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Používajte ochranu očí, alebo tváre. V prípade kontaktu
s očami: Vyplachujte oči po dobu niekoľkých minút. Ak nosíte
kontaktné šošovky , tak si ich vyberte a pokračujte vo
vyplachovaní. V prípade pretrvávania podráždenia očí
vyhľadajte lekársku pomoc. Nádobu likvidujte v súlade
s lokálnymi predpismi. Polyolefínovú nádobu po minutí
vyčistite a následne zahoďte do nádoby na to určenej.

