Čistící prostředek

Clean Strong
Intenzivní čistící emulze na podlahy na bázi vody s obsahem ošetřovacích složek
Použití:

Přednosti výrobku / vlastnosti:

Intenzívní čistící emulze na bázi vody k odstraňování nečistot z podlah,
které jsou odolné účinkům vody.

Čistící emulze na bázi vody, která velmi dobře odstraňuje silné znečištění a je velmi dobrým základem pro úspěšné provedení prvního ošetření
podlah.

Vhodná mimo jiné na následující povrchy:
Q
Q
Q
Q
Q

lakované parketové podlahy
lakované korkové podlahy
vícevrstvé parkety
PVC
přírodní a umělý kámen

Upozornění:
Při použití Clean Strong na lakovaných parketách může při jeho dlouhodobém účinkování dojít k narušení lakované vrstvy. Vždy je nutno provést předběžnou zkoušku.
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připravený k použití
snadno se nanáší
hodnota pH ca. 10
bez obsahu formaldehydů

Technická data:
Druh balení:

umělohmotný kanystr, láhev

Dodávané balení:

0,75 litru

Skladovatelnost:

ca. 12 měsíců

Barva:

transparentní

Spotřeba:

20 – 100 ml / na 10 l čisté vody

Clean Strong
Zpracování:
1. Nádobu před použitím řádně protřepeme.
2. Pallmann Clean Strong naneseme v množství podle stupně znečištění podlahy.

3. Do 10 l čisté vody přidáme ca. 20 – 100 ml prostředku Clean Strong

Důležitá upozornění:
Q

Originální balení je při skladování za konstantních podmínek skladovatelné
minimálně 12 měsíců. Nutno chránit před mrazem. Načaté balení těsně
uzavřít.

Q

Nejlépe se emulze zpracovává při teplotě 18 – 25 °C, relativní vlhkosti
vzduchu od 40 do 65 %. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost vzduchu prodlužuje dobu schnutí, a naopak vyšší teplota a nižší relativní vlhkost vzduchu dobu schnutí zkracuje.

Q

Očištěné plochy následně ošetřit výrobkem Finish Care. Pravidelná péče
výrobkem Finish Care zlepšuje optiku a prodlužuje životnost lakovaného
povrchu.

a na podlahu takto zředěný roztok naneseme rovnoměrně mopem
nebo dobře vyždímaným hadrem na podlahu.

4. Necháme ca. 2 – 3 min. působit a následně za vlhka kartáčem řádně
odkartáčujeme eventuelně vymyjeme 1-kotoučovou bruskou s červeným padem.

5. Uvolněnou nečistotu ihned setřeme a plochu vytřeme dvakrát čistou vodou – vše vyždímaným hadrem. Při obzvlášť přilnavé nečistotě můžeme postup opakovat (evt. zvýšíme koncentraci čistícího
prostředku).

6. Pravidelná péče prodlužuje životnost podlah. Pomocí výrobku Pallmann Finish Care je podlaha nejenom optimálně chráněna, ale je
i zachovávána její optika. Četnost ošetřování pomocí výrobku Finish Care závisí na zatížení podlahy (u tělocvičen a sportovních hal
ošetření prostředkem Finish Care Stop) – viz Návod na ošetřování
lakovaných podlah.

Ochrana práce a životního prostředí:
Výrobek je nehořlavý. Při zpracování používejte ochranný krém na kůži a zajistěte dobré větrání prostoru.

Likvidace odpadu:
Zbytky výrobku nevylévat do kanalizace, do vod nebo půdy. Umělohmotné nádoby vypláchněte
vodou a podle předpisů o nakládání s odpady lze likvidovat jako recyklovatelný odpad [DSD]. Nádoby
se zbytky likvidovat jako zvláštní odpad.
Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a způsoby zpracování však nemohou být námi jednotlivě
kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušku, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro nakládání od výrobce podlahové krytiny.
Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost.
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