Cleaner
CECHY PRODUKTU:

• Jest produktem o neutralnym pH do czyszczenia podłóg stałych
• Pozwala usunąć ziemię i brud z powierzchni drewnianych nie pozostawiając
smug, osadu czy zamglenia
• Można również myć podłogi PCV, winylowe, laminowane, linoleum, drewno jak i
inne zmywalne powierzchnie, takie jak kamień, płytki i porcelanę.
• Arboritec Cleaner został stworzony aby podarować ci możliwość czyszczenia
powierzchni w sposób najbardziej efektywny, który jest jednocześnie środkiem
najbardziej przyjaznym dla środowiska ze wszystkich dostępnych na rynku
• Skoncentrowany, długotrwała formuła "po prostu dolej wody"
• Bezpieczny w użyciu dla dzieci i zwierząt domowych
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Doskonały zarówno do czyszczenia rutynowego jak i sportowego
• Nie wymaga spłukiwania
PRZYGOTOWANIE
Przed użyciem Arboritec Cleaner ,sprawdź w celu upewnienia się, że podłoga
nie była wcześniej woskowana a następnie usuń wszelkie zanieczyszczenia
odkurzając niewoskowaną podłogę odkurzaczem lub oczyść ją za pomocą nie
używanego wcześniej mopa. Rozpuść koncentrat w ciepłej wodzie: do mycia
standardowego wymieszaj koncentrat z wodą w proporcjach 1:100 lub 1%; dla
silniejszego czyszczenia możesz wymieszać koncentrat z wodą w proporcjach
1:20 lub 5%.
NAKŁADANIE
Rozpyl płyn Arboritec Cleaner na podłodze i rozprowadź za pomocą mopa z
mikro-fibry. Zaleca się użycie spray mopa z pojemnikiem do rozpylania, aby
ułatwić i przyspieszyć czyszczenie. Standardowa butelka z rozpylaczem i mop z
mikro-fibry również mogą być używane. Upewnij się, że pokrywana
nawierzchnia jest równomiernie i dokładnie wymyta na całej powierzchni
podłogi. W trakcie mycia wymieniaj mopy jeśli ulegną dużemu zabrudzeniu.
Pozostaw podłogę aby porządnie wyschła. Wyczyść poszczególne miejsca aby
usunąć pojedyncze ślady obcasów, zadrapania i plamy.
WPŁYW NA ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE
Powinno zachować się zwykłe środki ostrożności zalecane przy użyciu
produktów chemicznych. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy
używać rękawiczek i okularów ochronnych. W razie kontaktu ze skórą , należy
zmyć środek wodą z użyciem mydła. W razie kontaktu z oczami należy środek
wypłukać dużą ilością wody. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy
zapoznać się z zaleceniami zawartymi w materiałach odnośnie ostrożności
korzystania z produktu.

		
DANE TECHNICZNE
pH:
Rozcieńczanie

		
		

Węglowodory etoksylowane
około 7
Podłogi olejowane 1:200; 5ml/1l wody (20C)
Podłogi lakierowane 1:100; 10ml/1l wody
Intensywne czyszczenie 1:20; 50ml/1l wody
1l plastikowa puszka
5l plastikowa puszka
NIE TRZYMAĆ NA MROZIE
NIE POŁYKAĆ
TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI

Powyższe informacje i zalecenia są jedynie wskazówkami do użycia.
Podane wartości odnoszą się do stosowania w normalnych
warunkach i mogą ulec zmianie w zależności od sposobu aplikacji i
panujących warunków takich jak temperatura , itp. Pozostawiamy
sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek bez
wcześniejszego uprzedzenia.
Karta charakterystyki produktu jest dostępna dla profesjonalnych
użytkowników na żądanie. Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
Pomoc techniczna: Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub
działem Pomocy
technicznej Arboritec, dzwoniąc pod numer: +46 303 56330,
Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym arkuszu danych są jedynie wytycznymi i nie
należy ich uznawać za gwarantowane. Użytkownik zawsze odpowiada za ustalenie, czy
produkt odpowiada planowanemu zastosowaniu i za jego nałożenie. Firma Arboritec
może tylko zagwarantować jakość dostarczanego produktu. W razie jakichkolwiek
wątpliwości użytkownik może wypróbować produkt , testując go u siebie. Należy upewnić
się, czy przed użyciem produktu przeczytano i zrozumiano wszystkie informacje i
oznaczenia znajdujące się w jego kartach charakterystyki.
Niniejszy dokument zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.
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