P.K. CLEANER NS 90

Čistiaci ošetrujúci prostriedok

Charakteristika
Koncentrovaný penový čistiaci prostriedok na báze alkalických solí, etanolamínov a čistiacich
prostriedkov určený pre drevené podlahy chránené olejom alebo voskom, ktoré boli
znečistené rôznymi druhmi nečistôt, mastnoty, sadzami, mazivami atď. Výrobok sa používa v
domácnostiach na bežnú starostlivosť, ako aj na čistenie znečistených povrchov vo verejných
zariadeniach.

Vlastnosti
- riediteľný vodou
- penivý
- biologicky rozložiteľný
- s jemnou vôňou
- pre rýchle a presné pôsobenie
- so širokým spektrom použitia
- pridaním teplej vody sa pôsobenie zlepší

Určenia
- pre rôzne tipy interiérových a
exteriérových povrchov
- drevo
- betón
- pozinkované povrchy
- PVC / plast
- kov
Odtiene
- bezfarebný
Balenia
- 1l

Hustota pri 20°C:

cca 1,04 kg/l

Metódy nanášania
Mop / handrička / kefa
Príprava povrchu
Povrch by mal byť suchý a zbavený prachu. Z povrchu odstráňte pomocou vysávača, metly
alebo iným spôsobom metódou „nasucho“ peľ, piesok atď.
Aplikácia
V závislosti od intenzity znečistenia povrchu je potrebné prípravok zmiešať v pomere jeden až
tri uzávery balenia na 1 liter teplej vody a potom znečistený povrch umyť. Čistenie silne
znečistených povrchov: 2-3 uzávery balenia na 1 I horúcej vody. Štandardné umývanie
povrchov: 1 uzáver na 1 I teplej vody.
V prípade ťažkých a pretrvávajúcich nečistôt je potrebné produkt ponechať pôsobiť na
povrchu, aby sa absorboval 5 - 10 minút, potom nečistoty zachytiť handrou alebo kefou a
potom povrch opláchnuť tečúcou vodou.
Bezpečnostné prostriedky
Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.
Odporúčania
Neaplikujte pri teplote pod 10 °C a relatívnej vlhkosti nad 85%. Nepridávajte cudzie prísady.
Náradie očistite vodou. Skladujte v originálnych, uzavretých obaloch, v suchej a chladnej
miestnosti, pri teplote neprevyšujúcej 5°C. Dátum exspirácie uvedený na obale (mesiac / rok).

Atesty, certifikáty, dokumenty
Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa
výrobku.
Doplňujúce informácie
Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecihikáciu. Uvedené
informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie
výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych
poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a
aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva
za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať
zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie
tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technicého listu.
Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.
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