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TERMÉKLEÍRÁS
Hosszú távú impregnáló védelem a foltok ellen. A folyadék összeáll a felületen és ronggyal
felitatható. Szintetikus textil padlóburkolatok és kárpitok, valamint bőr felületek
kezelésére. Különösen gyúlékony.
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Szintetikus (poliamid, poliakril, polieszter, stb.) és természetes (gyapjú, pamut, szizál, stb.)
szálakból vagy azok keverékéből készült padlószőnyegek, szőnyegek és kárpitok, valamint
bőr felületek. Használható továbbá autóban, hajón, kempingezéshez és bútorokon.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Rázza fel a készítményt és fújja rá egyenletesen kb 25 cm távolságból a száraz felületre
mindaddig, amíg az nedves érintésű nem lesz. Étkező terüketek, durva szövésű anyagok,
illetve olyan helyek esetében, melyek extrém használatnak vannak kitéve, ismételje
kétszer az eljásást. Az eredményt fokozza a többszöri felvitel. Újbóli felvitel előtt legalább
4 órát hagyja száradni a felületet.

Megjegyzés: Használat előtt tesztelje a burkolat szín és formatartósságát egy
kevésbé látható részen. Az érzékeny felületeket takarja le az eljárás megkezdése
előtt. Használat közben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. Amennyiben a
hatékony szellőztetés nem megoldható, viseljen maszkot. Ne lélegezze be a
permetet. Ne keverje más tisztítószerekkel. Forró vagy oldószer tartalmú
folyadékokkal való érintkezés, tisztítószer- és antisztatikus kezelőszer
maradványok, valamint extrém használat befolyásolhatja a termék
hatékonyságát. Nedves tisztítás vagy foltkezelés után vigye fel ismét a Stain
Guardot.
Kiadósság: 1 l=25 m2 (rétegenként)
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TECHNIKAI ADATOK
Fagymentes, száraz, hűvös helyen, saját csomagolásában, gyermekektől elzárva tartandó.
Tartalmaz: kevesebb, mint 5 % anionikus felületaktív anyag, oxigén alapú fehérítő
hatóanyag, illatanyagok, limonén, oldószerek, savak, stabilizáló szerek. Poliolefin
csomagolóanyag.
pH érték: nem meghatározható
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ADR/RID: UN1950 Aerosols, ártalmas, 2.
A kiürített csomagolás újrahasznosító központokban leadható.
CLP: GHS02, GHS07, GHS08. Veszély. H222-H229 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.. A
tartály nyomás alatt van. Hő hatására széthasadhat. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos
szemirritációt okoz.H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H304 Lenyelve és a
légutakba kerülve halálos lehet. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást
okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102
Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől
távol tartandó. Tilos a dohányzás. P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse
el, még használat után sem. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés
vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ
vagy orvoshoz. P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 oC/122oF hőmérsékletet
meghaladó hő. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/
országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.
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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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