
 
 

 

 

 

 

 

 

Wood&Cork Floor Cleaner 
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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Oldószermentes tisztítószer a fa- és parafa burkolatok napi tisztításához. Intenzíven 

távolítja el a szennyeződést, és a Wood&Cork Floor Polish satin vagy mat termékkel remek 

tisztító-ápoló rendszert alkot. Ajánlott új burkolatok fektetés utáni tisztításra is. 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

  Kezelt fa- és parafa felületek rendszeres tisztításához. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Hígítsa a Wood Floor Cleaner tisztítószert 1:200 arányban (50 ml 10 liter vízhez) és enyhén 

nedvesítse be a felületet a kapott oldattal.  

Nagyobb felületek esetén hígítsa 1:200 vagy 1:400 arányban, permetezze be, majd súrolja 

át a felületet egytárcsás súrológéppel (piros vagy fehér PAD-del). Távolítsa el a 

zsírfoltokat, egyéb ragacsos szennyeződést hígítatlan Wood & Cork Floor Cleanerrel, 

finom fehér pad segítségével. Jól kicsavart rongy használatával öblítse át a felületet tiszta 

vízzel.  

Kiadósság:  Napi tisztításhoz  1 liter = 1000 m² (1: 200-as keverési aránnyal) 

Megjegyzés: A fa és a parafa természetes anyagok, ezért hosszabb ideig soha ne legyen 

kitéve áztatásnak vagy akár nedvességnek, mivel képes felszívni a vizet és ennek 

eredményeként eldeformálódhat. Ezért az ilyen padlókat csak enyhén nedvesítse (azaz jól 

kicsavart ruhával), és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön „tócsa” a padlóra. 

 

4 TECHNIKAI ADATOK 

 Összetevők: 5% -nál kevesebb anionos tenzidet, 5% -nál kevesebb ionos tenzidet 

tartalmaz. Tartósítószereket (metil-klór-izo-iziazolinon, metil-izotiazolinon, bronopol) 

tartalmaz. 

pH-érték: 9,0 - 9,5 (koncentrátum) 
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ADR / RID: az ADR szerint nem veszélyes áru. 

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

szükség, tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkét. P102 Gyermekektől elzárva 

tartandó. P280 Viseljen szemvédőt / arcvédőt. P305 + P351 + P338 ha szembe kerül: 

néhány percig óvatosan öblíteni vízzel. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak és 

könnyen megtehető. Folytassa az öblítést. P337 + P313 Ha a szemirritáció továbbra is 

fennáll: Forduljon orvoshoz / orvoshoz. P501 A tartalmat / tartályt a helyi / regionális / 

nemzeti / nemzetközi előírások szerint kell ártalmatlanítani. EUH208: 5-klór-2-metil-4-

izotiazolin-3-on keverékét tartalmazza [EC-szám. 247-500-7] és 2-metil-2Hisotiazol-3-on 

[EC nr. 220-239-6] (3: 1): 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on keveréke [EC nr. 247-500-7] 

A teljesen kiürített kannákat a háztartási hulladékba ártalmatlaníthatják, vagy 

újrahasznosító központba vihetik. 

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, gyermekektől elzárva tartandó. 
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Dr. Schutz – Törődünk a padlóval 
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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. 


