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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Tisztítószer koncentrátum a vezetőképes padlók napi takarításához és telepítés utáni 

tisztításához. Eltávolítja a szennyeződéseket, zsiradékokat és cipőnyomokat. Nem hagy 

maradványt a felületen, nem csíkoz és nem fátyolosítja a felületet. 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 Vezetőképes burkolatok. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Távolítsa el a porszennyeződést sepréssel, vagy porszívóval. Hígítson vízzel 1:200 

arányban (50 ml tisztítószer/10l vízhez) ESD Floor Cleanert, majd tisztítsa meg a padlót 

megfelelő kézi eszközzel (pl.: Quick-Step, MOP), vagy gépi tisztítóberendezés esetén – 

piros pad-del. Távolítsa el a feloldott szennyeződést, majd mopolja végig a felületet a 

csíkosodás elkerülése érdekében. A szennyeződés mértékétől függően és gépi tisztítás 

esetén – csökkentheti a hígítási arányt 1:400-ig (25ml tisztítószer/10l vízhez). 

Megjegyzés: a legjobb hatás érdekében használja a Dr. Schutz porszívót keménypadlós 

adapterrel vagy gumilappal. 

4 FOGYÁS 

 Standard érték: 0,1 liter/100m2, erősebb szennyeződés esetén több. 

5 TÁROLÁS 

 Fagymentes, száraz, hűvös helyen, gyermekektől távol tárolandó. Felbontás nélkül, 

eredeti csomagolásában a feltüntetett gyártási időtől számított 24 hónapig eláll. 

 

6 TECHNIKAI ADATOK 

 Összetevők: kevesebb mint 5% anionos tenzid, 5-15% nem ionos tenzid, illatanyagok, 

LIMONENE, oldószerek. pH: 8,5. GISCODE: GG 50 ADR/RID: nem veszélyes áru.  

CLP:.GHS07 Vigyázat. H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Ha orvosi tanácsra van 

szükség, tartsa kéznél az edényt vagy a címkét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P280 

Viseljen szemvédőt / arcvédőt. P305+P351+P338 Ha szembe kerül: Óvatosan, néhány 

percig vízzel öblítse ki. Ha lehetséges, vegye ki a kontaktlencsét, majd folytassa az öblítést. 

P337+P313 Ha a szemirritáció továbbra is fennáll, kérjen orvosi ellátást. P501 
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Tárolóedények eltávolítása a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak 

megfelelően.  

 

7 EGYÉB MEGJEGYZÉSEK 

 Kövesse a szerződéshez csatolt ápolási útmutatónkat. 

 

 

8 KERESZTHIVATKOZÁS 

 Biztonsági adatlap honlapunkon (www.dr-schutz.hu) rendelkezésre áll, vagy kérésre az 

alább megadott címen. 

 

 Dr. Schutz Magyarország 

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval 
Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója 
(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek) 
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 A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett 
legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel 
betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű 
termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink 
használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az 
alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát 
saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem 
használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a 
harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is. 
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