Odstraňovač skvrn

Clean Remover
Odstraňovač skvrn na bázi alkoholu na dřevěné podlahy
Použití:

Přednosti výrobku / vlastnosti:

Odstraňovač skvrn na bázi alkoholu odstraňuje speciálně nečistoty, které jsou ve vodě nerozpustné.

Odstraňovač skvrn na bázi alkoholu pro odstranění velmi pevných
a odolných nečistot na podlahách.

Vhodný mimo jiné na následující povrchy:
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lakované parketové podlahy
lakované korkové podlahy
vícevrstvé parkety
linoleum
PVC
přírodní a umělý kámen

Upozornění:
Při použití výrobku na lakovaných podlahách může při dlouhém působení narušit lakovanou vrstvu. Vždy je proto nutná bezpodmínečná zkouška.
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připravený k použití
snadno se nanáší
šetrný k pokožce
pH-neutrální
bez obsahu formaldehydů

Technická data:
Druh balení:

umělohmotný kanystr, láhev

Dodávané balení:

0,75 litru

Skladovatelnost:

ca. 12 měsíců

Barva:

bezbarvý

Clean Remover
Zpracování:
1. Nádobu před použitím řádně protřepeme.
2. Naneseme Clean Remover na jemný hadřík nebo utěrku a rozetřeme rovnoměrně v místech znečištění.

3. Pozor: Clean Remover nenecháváme působit!
4. Uvolněné nečistoty setřeme a několikrát tato místa vytřeme čistou
vodou. V případě velmi odolného znečištění je možno postup opakovat, ale nikdy se nesmí nechat Clean Remover působit.

5. Pravidelná péče prodlužuje životnost podlah. Pomocí výrobku Pallmann Finish Care je podlaha nejenom optimálně chráněna, ale je
i zachovávána jeji optika. Intervaly péče pomocí výrobku Finish Care
závisí na zatížení podlahy (viz Návod na ošetřování lakovaných dřevěných podlah).

Důležitá upozornění:
Q

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

Q

Čerstvě nalakované podlahy lze čistit výrobkem Clean Remover nejdříve
21 dní od lakování.

Q

Pravidelná péče výrobkem Pallmann Finish Care zlepšuje optiku a zvyšuje
životnost lakovaných povrchů.

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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