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All-in-1 Renovator
1. Termékleírás
Kettős hatású tisztítószer lakkozott és szintetikus felületek ápolására és karbantartására. Használható zománcozott-,
márvány- és palafelületeken. Egyesíti a vízzel oldott hatóanyagok tisztítóerejét a kiváló minőségű olajok ápolóhatásával. Nyomtalanul tűnteti el a a szennyeződéseket, befedi a karcolásokat és felfrissíti a felületeket, hogy azok visszanyerhessék eredeti fényüket. Osztályozás: Veszélyes.
2. Felhasználási területek
Mázolt vagy lakkozott bútorok (világos és sötét árnyalatúak egyaránt) és más hasonlóan kezelt felületek (pl. ajtó- és
ablakkeretek, faburkolattal ellátott falak és mennyezet, hangszerek, autók és csónakok festése). Alkalmas még a
mázolt tárgyak és plasztik felületek (pl. szörfdeszkák, sportfelszerelések, kempingbútorok, lakókocsik külső és belső
felülete), laminált felületek (pl. konyhai bútorok és munkapultok), márvány- és pala-felületek kezelésére. Nem megfelelő az olajozott vagy viasszal kezelt bútorok ápolására.
3. Felhasználási javaslat

Megjegyzés: Érzékeny vagy nyílt pórusú felületek kezelésekor (pl. világos tölgy) előzőleg próbálja ki a terméket egy
alig látható részén a felületnek. Ne használjon beszívódó portörlőket a kezelt felületek tisztításakor.
4. Technikai adatok
pH érték (lakk):
Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode):

8,0 (koncentrátum)
n.a.

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): kevesebb, mint 5% szappan, 5-15% alifatikus karbonátok. Tartalmaz
BENZISOTHIAZOLINONE-t, METHYLISOTHIALINONE-t, illatanyagot, szárító- és ápolóanyagokat.
A termék a veszélyes hatóanyagok csoportjába tartozik, ezáltal a veszélyességét jelző, "Xn" szimbólummal van ellátva és a következők jellemzik: “Káros az egészségre: Lenyelés esetén komoly tüdőkárosodást okozhat”.
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Alaposan rázza fel a flakont. Tegyen All-in-1 Renovator hatóanyagot egy nedvszívó, nem bolyhozódó törlőrongyra (pl.
vászon anyagdarab), majd dörzsölje be a terméket a kezelendő felületbe. Fafelületek esetén haladjon a fa erezetének
irányában. Törölje szárazra egy tiszta törlőronggyal. Ne fújja a terméket egyenesen a felületre. Előzőleg viasz, parafin
vagy szilikon tartalmú ápolóval kezelt felületek és zsíros szennyeződések esetén az All-in-1 Renovator termékkel való
kezelést addig kell ismételni, amíg a felület tisztán látható nem lesz.

Technikai adatlap
All-in-1 Renovator
Az All-in-1 Renovator terméket száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5. Minőség vizsgálat
Németországban bevizsgálva, a Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR) által.
6. Egység méretek
Cikkszám: 0300027543
Cikkszám: 0300000543

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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126 x 275 ml flakon
5 x 1 literes kanna

