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Active Cleaner R 280
1. Termékleírás
Egy aktív tisztítószer a makacs kosz, zsír és olajfoltok eltávolítására, a polimer védőréteg roncsolása nélkül (középfázisú tisztítás).
2. Felhasználási területek
PVC, linóleum és gumi padlóburkolathoz.
3. Felhasználási javaslat
Fektetés utáni tisztítás
Távolítsa el a szilárd koszt egy seprű vagy porszívó segítségével. Hígítsa fel az Active Cleaner R 280-t vízzel, 1:5 és
1:10 közötti arányban. Kisebb szennyezettség esetén a keverési arány változtassa a szennyeződésnek megfelelően.
Juttassa a tisztítószert a padlóra, oszlassa el és hagyja állni kb. 10 percig. Súrolja át a padló felületét egy súrolókészülékkel, Padmaster System vagy egytárcsás súrológéppel (a megfelelő PAD-del vagy súroló kefével). A fellazított
szennyeződést takarítsa fel vízszívó berendezés, egy gumírozott lemezzel ellátott Spray Extractor segítségével, és
egy jó nedvszívó, széles fejű felmosóval. Mossa fel a padlót tiszta vízzel, ameddig teljesen tiszta nem lesz.
Fogyasztás: 1 l = 100 m²

Hígítsa fel az Active Cleaner R 280-t vízzel 1:50 és 1:100 közötti arányban. Súrolja át a padló felületét egy súrolókészülékkel, Padmaster System vagy egytárcsás súrológéppel (a megfelelő PAD-del vagy súroló kefével). A fellazított
szennyeződést takarítsa fel vízszívó berendezés, egy gumírozott lemezzel ellátott Spray Extractor segítségével, és
egy jó nedvszívó, széles fejű felmosóval. Csekély szennyeződés esetén 1:200 arányban felhígított Active Cleaner R
280-val mosson fel.
Fogyasztás: 1 l = 400 m²
Figyelem!
Ne használja a tisztítószert érzékeny felületeken (pl. fa, fém, fényezett, lakkozott felületeken). Az Active Cleaner R
280 nem távolítja el a polimer védőréteget, erre a célra alkalmazza a Clean and Strip-t vagy a Super Basic Cleaner-t.
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Bontás nélkül új burkolat

Középfázisú tisztítás

Technikai adatlap
pH érték (lakk):
pH érték (megkötőanyag):
Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode):

8,5 (koncentrátum)
semleges
GE 50

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): 5-15% anionos felületaktív anyagok, kevesebb mint 5% non-ionos
felületaktív anyagok, kevesebb mint 5% amphoterikus felületaktív anyagok. Tartósítószert tartalmaz. Egyéb összetevők: Alkohol, aromák. (UBA 0210 0178)
Az Active Cleaner R 280 hűvös, száraz helyen tartandó, a saját, lezárt dobozában. Tartsa elzárva és gyerekektől távol.
5. Minőség vizsgálat
Németországban bevizsgálva, a Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR) által.
6. Egység méretek
Cikkszám: 0217075043
Cikkszám: 0217000543
Cikkszám: 0217001043

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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Bontás nélkül új burkolat

6 x 750 ml flakon
5 l kanna
10 l kanna

