Informácie o produkte

CC-Prípravok na čistenie laminátu
750 ml, art.číslo: 5110075007

Sprejové
bežné denné
čistenie

Manuálne
bežné denné
čistenie

1. Popis
Šetrný neutrálny čistiaci prípravok určený na základné vyčistenie novo položených
a pravidelné čistenie všetkých laminátových podláh a povrchov s laminátovou úpravou.
Odstraňuje nečistoty, mastnoty a ryhy od podpätkov. Netvorí vrstvy. Špeciálna formulácia
účinných látok neutralizuje nepríjemné pachy (cigaretový dym a pod.) a stará sa
pri pravidelnom používaní o príjemnejšie ovzdušie v miestnosti. So zvýšenou ochranou
spojov. Odsúhlasený pre všetky Click-lamináty. Doporučený v letáku EPLF (Asociácie
európskych výrobcov laminátových podláh) pre šetrné čistenie a ošetrovanie laminátových
podláh.
2. Oblasti použitia
Všetky laminátové podlahy a povrchy s laminátovou úpravou (napr. kuchynský alebo
kúpeľňový nábytok). Je potrebné dbať na odporúčania v návode na konkrétnu podlahovinu.
3. Použitie
CC-Prípravok na čistenie laminátu zrieďte v pomere 1: 200 (50 ml na 10 litrov vody)
a podlahu týmto roztokom navlhko vytrite. Veľké plochy môžu byť čistené roztokom
v koncentrácii 1:200 až 1:400 sprejovou metódou za pomoci jednokotúčového rotačného
stroja CC-SRP s bielym alebo červeným padom.
Mastné škvrny, ryhy od podpätkov a iné silne zažraté nečistoty odstránite neriedeným CCPrípravkom na čistenie laminátu za pomoci handričky alebo jemného bieleho padu.
Rozpustené nečistoty a zvyšky prípravku zotrite vyžmýkanou handrou a plochu dočistíte
v čistej vode namočenou, dobre vyžmýkanou handrou. Odstraňovanie tvrdošijných škvŕn
a zvyškov lepidla vykonávajte pomocou CC-Elatex.
Upozornenie: Laminátové podlahy nesmú zostať dlhšiu dobu mokré, pretože v blízkosti
hrán nasávajú vodu a mohlo by dôjsť k ich deformácii (napučaniu). Preto
vždy stierajte podlahu dobre vyžmýkanou handrou, aby sa netvorili
"mláčky".
Spotreba:

2

cca 0,1 litru na 100 m (bežné denné čistenie)

4. Technické údaje
pH-hodnota:

cca 7,5 (koncentrát)

Obsah látok:

menej než 5 % aniontové povrchovo aktívne látky, neiontové
povrchovo aktívne látky. Obsahuje BENZISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, parfémy, CITRAL, LIMONENE,
LINALOOL, rozpúšťadlá.
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Giscode:

GU 50 (Kód produktu pre čistiaci a ošetrovací prostriedok)

CC-Přípravek na čistenie laminátu skladujte uzavretý v originálnej nádobe v chlade
a suchu. Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.
5. Balení
750 ml – plastová fľaša
5 l - plastový kanister

Tento odborne-technický návod na použitie bol zostavený na základe našich najlepších
vedomostí, skúseností a podľa najnovších poznatkov v odbore ošetrovania, čistenia
a čistiacej techniky. Pri používaní našich produktov podľa nami odporúčaných postupov na
materiáloch, pre ktoré sú tieto výrobky určené, nemôže dôjsť k žiadnym škodám alebo
poškodeniu. Vzhľadom k tomu, že používanie našich produktov je vykonávané
bez možnosti našej kontroly, podlieha vašej zodpovednosti skontrolovať vhodnosť
používania týchto produktov na vaše zámery a účely. Z týchto dôvodov sú naše návody
a odporúčania všeobecne platné a nie je možné ich použiť ako základ ručenia. Dbajte
na dodržiavanie odporúčaní, smerníc a noriem. Vydaním tejto informácie o produkte
strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.
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