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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 A frissen fektetett és gyárilag kezelt padlók ideális tisztítószere. Eltávolítja a 

szennyeződéseket, zsiradékokat és cipőnyomokat. Nem hagy nyomot. 

Tisztítószer koncentrátum új burkolatok fektetés utáni tisztításához, gyári poliuretán 

felületkezelt burkolatok, valamint PU Sealer bevonattal felületkezelt PVC, linóleum és 

gumipadlók napi tisztításához. 

• Nagyszerű szennyeződésoldó tulajdonság, még zsíros szennyeződések esetén is. 

• Nem károsítja a burkolat felületét, nem okoz beszürkülést. 

• Nem hagy maradványt a felületen. 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 Poliuretán gyári védőréteggel ellátott, illetve PU Sealer termékekkel kezelt burkolatok 

tisztítására. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Fektetés utáni tisztítás: 
Seprűvel vagy porszívóval távolítsa el a nagyobb szennyeződéseket. Erős szennyezettség 
esetén hígítsa vízzel a PU Cleaner tisztítószert 1:10 arányban (1 liter hatóanyag 10 liter 
vízhez). Alacsonyabb fokú szennyezettség esetén ennek megfelelő arányban hígítsa a 
hatóanyagot. Vigye fel az oldatot a padló teljes felületére, majd hagyja egy kis ideig hatni. 
Egytárcsás súroló berendezés és piros PAD vagy kefe használatával dolgozza át a felületet. 
A fellazított szennyeződést távolítsa el nedvszívó, széles felmosórongyokkal vagy vízszívó 
berendezés segítségével. Törölje át a padlót tiszta vízzel, semlegesítse a felületet. 
 
Napi tisztítás: 
Hígítsa a PU Cleaner tisztítószert 1:200 arányban (50 ml 10 liter vízhez) és törölje át a padlót 
a kapott oldattal. Ha teljesen automata berendezést használ a koncentráció 
lecsökkenthető 1:400- re (25ml 10 liter vízhez). 
 
Megjegyzés: Ne permetezze a hatóanyagot érzékeny felületekre (pl. fa, fém, bútorok). 

 

4 FOGYÁS 

 Fektetés után: kb 2 liter/100 m2 

Napi tisztítás: kb 0,1 liter/100 m2  



 

Oldal: 2 / 2 

 

 

5 TÁROLÁS 

 Hűvös, száraz helyen, zárt, eredeti tartályban tárolja. Gyermekek elől elzárva tárolandó. 

6 TECHNIKAI ADATOK 

 Tartalmaz: kevesebb mint 5% anionikus felületaktív anyag, 5%-15% nem ionikus 

felületaktív anyag, illatanyag, LIMONENE, tartósítószer (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-

DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE, GLUTARAL). A 

következők keverékét tartalmazza: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247- 500-

7] und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Allergiás reakciókat okozhat.  

pH érték: 9,5 (koncentrátum) 

ADR/RID: nem minősül veszélyes árunak. 

CLP: a veszélyes anyagokról szóló rendelet értelmében nem veszélyes anyag. 

Tartsa be a szokásos óvintézkedéseket még akkor is, ha alacsony szennyezőanyag-

kibocsátású termékeket használ. A kiürített konténerek a háztartási hulladékkal vagy az 

újrahasznosítható anyagokkal együtt ártalmatlaníthatók. 

 

7 KERESZTHIVATKOZÁS 

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

alább megadott címen.  
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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 

http://www.dr-schutz.hu/
mailto:info@dr-schutz.hu

