INFORMACJA TECHNICZNA
PVC, GLAZURA
TERAKOTA

Produkt do mycia i pielęgnacji powierzchni
wykonanych z PVC, glazury i terakoty
OPIS WYROBU
DAILY CLEAN PVC, GLAZURA, TERAKOTA to środek do mycia i pielęgnacji powierzchni wykonanych z PVC, glazury i terakoty.
Służy do utrzymania bieżącej czystości.
● bardzo dobrze zwilża powierzchnię,
● skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia,
● nie pozostawia smug,
● pozostawia przyjemny morski zapach.
Nie wymaga spłukiwania wodą, nie nawarstwia się, pozostawia przyjemny, trwały zapach w całej kubaturze obiektu.
Może być stosowany na podłożach pokrytych środkami do nabłyszczania podłóg np. AKRYLAN.

SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia, przygotować roztwór roboczy 0,5% - 1% (50 – 100ml środka na 10L wody).
Tak przygotowanym roztworem umyć powierzchnię przy pomocy mopa. W celu usunięcia mocnego zabrudzenia przemyć,
nierozcieńczonym płynem naniesionym na gąbkę lub ściereczkę.

DANE TECHNICZNE

PAKOWANIE
pojemność

ilość sztuk
w op. zbiorczym

ilość sztuk
na palecie

1L
5L
10L

6
1
1

378
90
40

Wygląd...............................klarowna, niebieska ciecz
Zapach................................charakterystyczny, przyjemny morski
Gęstość w 200C [g/cm³]....... 0,99 – 1,02
pH koncentratu...................7,5 – 8,5

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA
H319 - Działa drażniąco na oczy.
P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej,
w temperaturze od +5°C do +35°C,
z dala od źródeł otwartego ognia,
36 miesięcy od daty produkcji.

pH 8

BHP I P.POŻ
W normalnych warunkach produkt jest niepalny. Nie ma ograniczeń odnośnie rodzaju środków gaśniczych. Podczas prac należy
przestrzegać podstawowych zasad BHP. Szczegółowe informacje dostępne są w Karcie Charakterystyki mieszaniny.
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