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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Alkáli tisztítószer magas hatékonysággal a fényezőanyagok maradványainak 

eltávolítására. Különösen alkalmas kereskedelmi területeken. 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 Alkáli bázisú tisztítószer PVC, CV, polyolefin burkolatok karbantartására. Alkalmazható 

kőburkolatokon is előzetes tesztelést követően. Nem alkalmazható linóleum és gumi 

burkolatokon. Eltávolítja a tisztítószer és polimer maradványokat.  

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Porszívóval távolítsa el a nagyobb szennyeződéseket. Hígítsa vízzel a Super Basic Cleaner 

tisztítószert 1:3 és 1:5 közötti. Makacs szennyeződés esetén használja hígítatlanul. Kenje a 

hígított tisztítószert a felületre, majd hagyja hatni 10-15 percet. Egytárcsás készülékkel 

megfelelő pad-del vagy kefével dolgozza át a felületet. Kézi tisztítás esetén használjon 

padmastert. Távolítsa el a szennyezett folyadékot vízszívó berendezéssel, gumi 

vízlehúzóval és nedvszívó széles moppal, és semlegesítse a felületet tiszta vízzel.  

Figyelem: Ne hagyja a Super Baic Cleanert a burkolatra száradni, inkább dolgozzon 

szakaszonként. Használat előtt tesztelje a felületet egy kevésbé látható területen. Kerülje 

az érzékeny felületekkel (fa, fém, lakkozott vagy bevonattal ellátott anyagok) való 

érintkezést. 

Kiadósság: 3-5 l = 100 m² (1:3 és 1:5 közötti keverési arány) 

4 TECHNIKAI ADATOK 

 pH érték: 14 (koncentrátum) 

Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode):  GG 50 

ADR: UN 1814 kálium-hidroxid oldat, 8, III, € 

CLP: GHS05 Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P280 

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P303+P361+P353 3 HA 

BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le 

kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS 

ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék 

eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P315 Azonnal orvosi ellátást 

kell kérni. P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi 

rendeletnek megfelelően. Az üres tárolóedények háztartási hulladékként vagy szelektív 

hulladékként kezelhetők. 
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Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): Kevesebb, mint 5% nem ionos felületaktív 

anyag, NTA. Tartalmaz illatanyag, CITRAL, Limonene, oldószerek. 

A terméket száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni. Gyermekek 

elől elzárva tartandó.  
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(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 


