Karta techniczna

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA
ZASADNICZEGO R280

1 OPIS PRODUKTU
Aktywny środek przeznaczony do czyszczenia nowo położonych wykładzin podłogowych oraz usuwania
uporczywych plam bez rozpuszczania powłoki zabezpieczającej. Doskonały do czyszczenia płytek
ceramicznych.

2 PRZEZNACZENIE
Czyszczenie LVT, PCW, CV, linoleum, kauczuku, płytek ceramicznych oraz naturalnego i sztucznego
kamienia.

3 SPOSÓB UŻYCIA
Czyszczenie po instalacji podłogi: Usunąć większy brud miotłą lub odkurzaczem, a następnie rozcieńczyć
Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280 rozcieńczyć w zimnej wodzie w stosunku 1:5 lub 1:10 w
zależności od stopnia zabrudzenia wykładziny. Uzyskany roztwór rozprowadzić po podłodze przy użyciu
mopa i zostawić na 10 min., pilnując aby powierzchnia nie wyschła. Wyszorować powierzchnię przy
pomocy jednotarczowej maszyny o 150 obr/min z odpowiednim padem lub Ręcznym Zestawem do
Czyszczenia Padmaster. Usunąć zabrudzenie przy pomocy odkurzacza do pracy na mokro lub mopem,
dbając przy tym, żeby prowadzić płukanie czystą wodą, aby zabrudzenie nie zaschło na podłodze.
Pielęgnacja okresowa: : Usunąć większy brud miotłą lub odkurzaczem, a następnie rozcieńczyć w zimnej
wodzie Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280 z wodą w stosunku 1:50 lub 1:100 w zależności od
stopnia zabrudzenia wykładziny. Uzyskany roztwór rozprowadzić po podłodze i pozostawić na 10 minut.
Następne czynności wykonać jak przy czyszczeniu po instalacji wykładziny.
Usuwanie codziennych zabrudzeń z płytek ceramicznych: Usunąć większy brud miotłą lub odkurzaczem,
a następnie rozcieńczyć w zimnej wodzie Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280 z wodą w stosunku
25 ml R280 na wiadro wody. W zależności od stopnia zabrudzenia ilość produktu R280 można podwoić.
Uzyskanym roztworem umyć podłogę.
Uwaga: Należy unikać kontaktu roztworu z delikatnymi powierzchniami(np. drewno, metal, lakierowane
elementy).
Środek do czyszczenia zasadniczego R280 nie usuwa starych powłok pielęgnacyjnych. Aby usunąć stare
powłoki zabezpieczające należy użyć produkt o nazwie Grunt Czyszczący.
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4 ZUŻYCIE
Czyszczenie po instalacji wykładziny: 1 l = 100 m²
Pielęgnacja okresowa : 1 l = 400 m²
Usuwanie codziennych zabrudzeń z płytek ceramicznych: 1 l = 1000 m²

5 MAGAZYNOWANIE
Środek do czyszczenia zasadniczego R280 powinien być magazynowany w suchym i chłodnym miejscu
w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

6 DANE TECHNICZNE
Skład: 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, mniej niż 5% niejonowe środki powierzchniowo
czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne. Zawiera 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
i 2-metylo-2H-iziotiazol-3-onu, kompozycje zapachowe, alkohol.
pH: ok. 8,5 (nierozcieńczony)
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nieograniczony okres trwałości przy
prawidłowym przechowywaniu.

7 UWAGI SPECJALNE
Prosimy stosować się do naszych zaleceń zawartych w tej karcie technicznej.

8 DODATKOWE INFORMACJE
Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:
- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Środka do czyszczenia zasadniczego R280.
- Karta Charakterystyki dostępna na żądanie.
Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej
www.dr-schutz.com lub na żądanie.
Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.

Dr. Schutz GmbH

Ul. Dekoracyjna 3

Holbeinstraße 17

65-722 Zielona Góra

D-53175 Bonn

+48 535 500 483

Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40

andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46
E-Mail:export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON
362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN
Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącącymi
ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi
zaleceniami.
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