KARTA UŻYTKOWA PRODUKTU

zabezpieczanie posadzek

Clinex
Dispersion Care
Preparat do mycia powierzchni
zabezpieczonych polimerami

Produkt posiada
Świadectwo
Jakości Zdrowotnej
wydane przez

•
•
•
•
•
•

Państwowy
Zakład Higieny

Dostępne
opakowania:

Indeks

Nazwa indeksu

77-671

CLINEX Dispersion CARE 5L

Produkt bezpieczny dla użytkownika oraz środowiska (brak klasyfikacji)
Nisko pieniący
Bezpieczny dla powierzchni zabezpieczonych polimerem
Posiada neutralne pH
Pozostawia długotrwały, przyjemny zapach
Posiada Atest PZH.

77-672 CLINEX Dispersion CARE 10L

Właściwości:

Sposób użycia:

Nisko pieniący preparat do codziennego mycia twardych, wodoodpornych podłóg. Preparat szybko
i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych
powierzchni. Przeznaczony do mycia różnego rodzaju
posadzek zabezpieczonych polimerem. Nadaje się
do powierzchni twardych, winylowych, gumowych,
betonowych, płytek ceramicznych. Pozostawia
długotrwały, przyjemny zapach. Może być używany
zarówno do mycia ręcznego, jak i maszynowego.

1.

Przed użyciem wstrząsnąć.

2. W zależności od stopnia zabrudzenia czyszczonej
powierzchni, dobrać odpowiednie stężenie
preparatu.
Do pielęgnacji powierzchni zabezpieczonych powłoką
polimerowa stosować roztwór 20-50 ml/10 L wody.
W układach mechanicznych, rozpylających lub myciu
ręcznym stosować roztwór 25-50 ml/10 L wody.

✓

✓

UWAGA:
•
•
•
•
•

BEZPIECZEŃSTWO:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem środka, w mało widocznym miejscu, sprawdzić
działanie produktu na niewielkiej powierzchni.
Nie stosować preparatu na powierzchnie nieodporne na wodę.
Nie używać silnie alkalicznych środków myjących, które mogą
zniszczyć warstwę polimerową.
Produkt może w czasie zmieniać zabarwienie. Nie jest to wadą
produktu i nie ma wpływu na jego jakość oraz własności myjące.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe
na skutek użycia produktu w sposób niezgodny
z jego przeznaczeniem.
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Zawartość
substancji stałej

✓

Polimer akrylowy
oraz poliuretanowy

✓

Polimer akrylowy

7,5

PCV

CARE

Linoleum

pH

Lastriko

informacje
& zastosowania

ZASTOSOWANIA
Kamień betonowy

INFO

•
•

Nie mieszać z innymi produktami.
Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:
•
•
•

Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
Nie dopuścić do przemrożenia produktu.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, SZCZELNIE
ZAMKNIĘTYM opakowaniu.
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