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Cork Floor Clean & Care
1. Termékleírás
A Cork Floor Clean&Care megóvja a kezelt és vízálló parafa padlókat a karcolásoktól, kellemes selyemfényű csillogást biztosítva a felületnek.
2. Felhasználási területek
Kezelt parafa padlók.
3. Felhasználási javaslat
Kezdeti védelem:
Vigye fel a padló teljes felületére a hígítatlan Cork Floor Clean & Care tisztítószert Polish Applicator vagy egy nem
bolyhozódó, széles fejű felmosó segítségével úgy, hogy az egy vékony és egyenletes réteget képezzen. Ha fényesebb
felületet szeretne, akkor ismételje meg az eljárást merőlegesen az előbbi rétegre miután az kellően megszáradt
(nagyjából 1 óra elteltével). Hagyja a kezelt felületet legalább 12 órán keresztül száradni, de a legmegfelelőbb az, ha
a padló használat előtt egész éjszaka szárad.
Általános tisztítás:

Nagyobb felületek kezelése esetén hígítsa a tisztítószert 1:200tól 1:400ig terjedő arányban és használjon Monodisc
SRP1 berendezést, fehér vagy piros PAD-del.
A zsíros foltok vagy más tapadó szennyeződések egyszerűen tűntethetőek el hígítatlan Cork Floor Clean & Care tisztítószert és egy nem bolyhozódó törlőrongyot használva. A kezelés után öblítse le a felületet tiszta vízzel és törölje át
egy száraz törlőronggyal.
Megjegyzés: A parafapadlók több vizet képesek magukba szívni a széleknél és két felület találkozásánál. Ezért a
tisztítás után elveszíthetik eredeti formájukat (különösen öblítés esetén). Így ajánlott a padlót csak egy nedves törlőronggyal tisztítani és kerülni a víz felgyülemlését. A Cork Floor Clean & Care tisztítószer kiemeli a padló természetes
erezetét és esetenként sötétíti annak színét. Ez általában kívánt követelmény, de ha bármilyen kétsége lenne a színt
illetően, először próbálja ki a terméket a padló egy alig látható részén.
Fogyasztás:

Kezdeti védelem:
Általános tisztítás:

1 l = 50 m²
1 l = 1000 m²
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Bontás nélkül új burkolat

Hígítsa a Cork Floor Clean & Care tisztítószert 1:200 arányban (50 ml tisztítószer 10 liter vízhez) és nedvesítse be a
padló teljes felületét a kapott oldattal.
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4. Technikai adatok
pH érték:

8.5 (koncentrátum)

A tisztító és ápoló termékekre vonatkozó kódja (Giscode):

GU 40

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): Tartalmaz BENZISOTHIAZOLINONE-t,
METHYLISOTHIAZOLINONEt, ápoló anyagokat, oldószereket és aromákat.
A Cork Floor Clean & Care tisztítószert száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni. Óvja a fagytól.
Gyermekek elől elzárva tartandó.
5. Minőségellenőrzés
Németországban szabadalmaztatott, a Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR)
által.
6. Egység méretek
Cikkszám: 2317075043
Cikkszám: 2317000543

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

15 x 750 ml flakon
5 l kanna

