Laminate Cleaner
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TERMÉKLEÍRÁS
Semleges, kímélő tisztítószer, mely kiválóan alkalmas laminált padlók kezdeti és általános
tisztítására. Eltávolítja a szennyeződéseket, zsiradékot és a cipőnyomokat. Nem hagy
maradványt a felületen. Alkalmas az EN-13329 által meghatározott laminált
padlóburkolatok és egyéb laminált felületek (konyhai és fürdőszobai berendezések)
tisztítására. Kifejezetten a klikkes laminált padlókhoz került kifejlesztésre.
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A speciális formula semlegesíti a kellemetlen szagokat (pl. cigaretta szag),
rendszeres használata kellemesebbé teszi a beltéri levegőt.



Jobb élvédelem.



Javasolva az EPLF laminált padlók tisztítására és ápolására vonatkozó
kiadványban.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Minden típusú laminált padló és felület (pl. konyhai és fürdőszobai bútorok).
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Hígítsa a Laminate Cleaner tisztítószert 1:200 arányban (50 ml 10 liter vízhez) és törölje
át a felületet a kapott oldattal. Nagyobb felületek esetén hígítsa 1:200 - 1:400 arányban
permetezze be a felületet és súrolja át egytárcsás súrológéppel (piros vagy fehér PADdel).
A ragasztómaradványok, illetve makacs szennyeződések Elatex Stain Remover-rel
eltávolíthatók.
Kiadósság:

1 liter = 1000 m²

Megjegyzés: Soha ne hagyja hosszabb ideig nedvesen a laminált padlót, mert a
szélein beszívhatja a vizet, feldagadhat, elveszítve ezzel eredeti formáját. Ezért a
padlót csak jól kicsavart törlőronggyal tisztítsa és kerülje a víz felgyülemlését.
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TECHNIKAI ADATOK
pH érték:

~ 7.5

A termék tisztító és ápoló termékekre vonatkozó kódja (Giscode):

GU 50

ADR/RID: szállítmányozás szempontjából nem minősül veszélyes árunak.
CLP: a CLP szerint nem osztályozott termék
Összetételére vonatkozó adatok (EC ajánlás): kevesebb, mint 5 % anionikus felületaktív
anyag, nem ionikus felületaktív anyag.
Tartalmaz: benzisothiazolinone, methylisothiazolinon, illatanyag, citral, limonene,
linalool, oldószerek.
EUH208 8: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-one [EC-szám. 247-500-7] és 2-metil-2Hizotiazol-3-one [EC-sz. 220-239-6] (3: 1) reakciótömegét tartalmazza. Allergiás reakciót
válthat ki. Az általános biztonsági előírásokat mindig be kell tartani. A kiürült csomagolás
háztartási hulladékként kezelhető, illetve szelektív hulladékgyűjtőben elhelyezhető.
Száraz, hűvös, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tartandó.
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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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