Œrodek czyszcz¹cy

Clean
Œrodek do czyszczenia podłóg

Zastosowanie:

Zalety produktu/W³aœciwoœci:

Œrodek czyszcz¹cy na bazie wodnej o łagodnym działaniu do bierz¹cego
mycia.

Uniwersalny œrodek czyszcz¹cy na bazie wodnej do zabrudzonych podłóg.

Nadaje siê m.in. do czyszczenia takich powierzchni jak.:








Parkiety lakierowane
Lakierowane podłogi korkowe
Parkiety olejowane i woskowane
Parkiety wielowarstwowe
Linoleum
PCW
Podłogi z kamienia naturalnego i sztucznego








Produkt gotowy do u¿ycia
Łatwy w nanoszeniu
Łagodny dla skóry
Neutralny współczynnik pH
Nie zawiera formaldehydów
Nie zawiera rozpuszczalników

Dane techniczne:
Forma opakowania:

Kanister/butelka z tworzywa sztucznego

Wielkoœæ opakowania:

0,75 litrów / 10 litrów

Okres przechowywania:

12 miesiêcy

Kolor:

PrzeŸroczysty

Zu¿ycie:

100-200 ml / 10 litrów wody

gets to the point.

Clean
Przygotowanie pod³o¿a:

Wa¿ne wskazówki:

Za pomoc¹ odkurzacza miotły lub mopa dokładnie usun¹æ z podłogi
brud, kurz, tłuste plamy, olej lub wosk.

 Oryginalnie zapakowany produkt mo¿e byæ przechowywany
w pomieszczeniu umiarkowanie chłodnym przez 12 miesiêcy.
Chroniæ przed mrozem. Rozpoczête opakowania nale¿y szczelnie
zamykaæ.
 Powierzchnie œwie¿o lakierowane mog¹ byæ czyszczone neutralnym œrodkiem czyszcz¹cym Clean firmy Pallmann najwczeœniej po
8 dniach.
 Powierzchnie œwie¿o impregnowane œrodkiem SojaBase Plus mog¹
byæ czyszczone neutralnym œrodkiem czyszcz¹cym Clean firmy
Pallmann najwczeœniej po 4 dniach, natomiast powierzchnie œwie¿o
impregnowane œrodkiem Magic Oil 2K najwczeœniej po 18 godzinach.
 Regularna pielêgnacja œrodkiem Finish Care podnosi walory optyczne oraz wydłu¿a ¿ywotnoœæ powierzchni lakierowanych.
 Regularna konserwacja za pomoc¹ wosku Pallmann Soja Wax Care
(podłogi drewniane zaimpregnowane œrodkiem SojaBase Plus) lub
œrodka Magic Oil Care (podłogi drewniane zaimpregnowane œrodkiem Magic Oil 2K) podnosi walory optyczne oraz wydłu¿a ¿ywotnoœæ powierzchni impregnowanych.

Obróbka:
1. Opakowanie nale¿y przed u¿yciem dobrze wstrz¹sn¹æ.
2. Neutralny œrodek czyszcz¹cy Clean firmy Pallmann nale¿y rozcie3.
4.

ñczyæ w stosunku ok. 100–200 ml na 10 litrów wody i nanosiæ na
podłogê za pomoc¹ mopa lub szmaty.
Zalecamy, ¿eby po czyszczeniu neutralnym œrodkiem do czyszczenia
Clean firmy Pallman konserwowaæ powierzchnie lakierowane œrodkiem do pielêgnacji Pallmann Finish Care.
Zalecamy, ¿eby po czyszczeniu neutralnym œrodkiem do czyszczenia
Clean firmy Pallman konserwowaæ (w razie potrzeby) powierzchnie
zaimpregnowane œrodkiem SojaBase Plus, pielegnacyjnym œrodkiem woskowym Soja Wax Care, natomiast powierzchnie zaimpregnowane œrodkiem Magic Oil 2K œrodkiem Magic Oil Care.

Wskazówki BHP i ochrona œrodowiska:
Produkt niepalny. Podczas stosowania zasadniczo zaleca siê u¿ywanie kremów ochronnych do r¹k i wietrzenie pomieszczeñ.

Usuwanie odpadów:
Nie wylewaæ do kanalizacji, zbiorników wodnych oraz gruntu. Dokładnie opró¿nione opakowania z tworzywa sztucznego wypłukaæ niewielk¹ iloœci¹ wody i usuwaæ zgodnie z miejscowymi przepisami jako opakowania, które mog¹ byæ ponownie przetworzone w procesie
recyclingu. Je¿eli jest to w ogóle konieczne, opakowania z pozostałoœciami produktu oraz
resztki produktu nale¿y usuwaæ jako odpad specjalny.
Podane tutaj informacje bazuj¹ na naszych doœwiadczeniach i skrupulatnych badaniach.
Du¿a gama stosowanych materiałów jak równie¿ ró¿norodnoœæ warunków panuj¹cych
na budowie i warunków stosowania preparatu nie mo¿e byæ przez nas ani szczegółowo
zbadana, ani nie mamy na nie ¿adnego wpływu. Finalna jakoœæ wykonanej pracy zale¿y
wiêc od fachowej oceny warunków panuj¹cych na budowie oraz od doboru przez Pañstwa odpowiednich produktów. W przypadku w¹tpliwoœci nale¿y zawsze wykonaæ próbê
lub zasiêgn¹æ porady technicznej. Nale¿y stosowaæ siê do zaleceñ producenta i instrukcji
układania zastosowanej podłogi.
Wraz z ukazaniem siê niniejszej karty technicznej produktu trac¹ wa¿noœæ wszystkie
poprzednie karty techniczne produktu.
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