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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Ideális PVC, LVT, linóleum-, kő-, fa-, parafa- és laminált burkolatok gyors, egyszerű és 

higiénikus tisztításához. Oldja a könnyű szennyeződéseket, és nem hagy maradványt a 

felületen. A burkolat tökéletesen szárad és gyorsan járható.  

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 Minden burkolathoz: PVC, linóleum, CV, design burkolatok, kőburkolatok, minden típusú 

fa-, parafa- és laminált burkolat. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Töltse fel a folyadékkal a Spraymop tartályát. A Spraymop fogantyújának megnyomásával 
spricceljea tisztítószert a burkolatra, majd a Sparymopon lévő mop segítségével törölje 

fel. Öblítse ki a mopot a munkálatok befejeztével, illetve, amennyiben feltelik 

szennyeződéssel.  

A tisztítást megelőzően tesztelje a készítményt a felület egy kevésbé látható részen. Ne 

lélegezze be a sprayködöt. 

Kiadósság: napi tisztítás esetén 0,1 liter/100 m2
  

4 TECHNIKAI ADATOK 

 pH érték: ~ 7.5 (koncentrátum) 

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): Tartalmaz: tartósítószereket. 

(METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE), illatanyagok. 

ADR/RID: a szállítási rendelkezések értelmében nem minősül veszélyes terméknek  

CLP (bázislakk): címkézés nem szükséges.  

Tartalmaz: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, 

illatanyag, oldószer, ápoló összetevők. 

EUH208: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 

A biztonsági előírásokat mindig tartsa be. 

Gyermekek elől elzárva tartandó. 

A kiürült csomagolás háztartási- vagy szelektív hulladékként kezelhető 
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 Dr. Schutz Magyarország 

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval 
Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója 
(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek) 

  

Fejlesztés Gyártás Logisztika Dr. Schutz Magyarország 

Dr. Schutz Group GmbH. Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3. 

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16 Telefon: +36 30 861-9461 

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26   

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com info@dr-schutz.hu · www.dr-schutz.hu 

 

 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 


