euku-clean
vysoce účinný čistící koncentrát
Nikdy nepoužívejte neředěný!
pro čištění dřevěných lakovaných podlah
pro základní a běžné čištění podlah s povrchem z tvrdého voskového oleje
Podklad:
Nalakované dřevěné a parketové, korkové
podlahy, a podlahy s voděodolným povrchem.
Vhodné pro podlahy opatřené tvrdým voskovým
olejem.

Skladovatelnost:
V chladu a suchu v originálním balení 24 měsíců.
Skladování a přeprava při teplotách +5ºC až
+40ºC.
Koncentrovaný přípravek má pH: asi 9,5

Pokyny pro zpracování:
euku-clean používejte pouze ve zředěné formě,
1:200 s vodou.
Čištění:
Rozmíchejte 50 ml výrobku v 10 l vlažné vody a
pak mírně navlhčeným hadrem vytírejte podlahu.
Pro velké plochy lze použít čisticí stroj s měkkým
padovým kotoučem, který nepoškodí povrch.
Pozor na kaluže!
Základní čištění podlah s povrchovou úpravou
olejem:
Euku-clean zřeďte 100 ml do 10 l vlažné vody a
pak mírně navlhčeným hadrem vytírejte podlahu.
Pro velké plochy lze použít čisticí stroj s měkkým
padovým kotoučem, který nepoškodí povrch.
Použití
čištění

Nářadí
Doba schnutí
vytírací mop
asi 30 minut
euku-wischmopp

Spotřeba:
50 – 100 ml na 10 l vody.
Čištění pracovního nářadí:
Po použití opláchnout vodou.

Značení:
GefStoffv:
odpadá
ADR/RID:
odpadá
UN-Nr.:
odpadá
R – věty:
odpadá
S – věty: S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo
dosah dětí
Giscode : GU 40
Údaje o složení podle doporučení EU:
Pod 5% -neiontových tenzidů, 5 – 15%
aniiontových tenzidů.
Aromatické látky, methylchlorizothiazolinony,
methylizothiazoliony
Ostatní informace viz bezpečnostní list
www.kiesel.cz/eukulabezpecnost/
Upozornění: Naše technické listy Vám poskytují poradní informace
podle současné úrovně technických znalostí. Tyto instrukce Vás však
nezbavují povinnosti provádět vlastní zkoušku našeho výrobku
s ohledem na jeho vhodnost pro zamýšlený způsob zpracování a
použití. Prodej našeho výrobku se řídí našimi obchodními a dodacími
podmínkami.
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