TDS 07/09/2018

QuickStep® CLEAN

Opis produktu
Quick-Step® Clean umożliwia higieniczne utrzymanie podłogi Quick-Step bez wysiłku. Idealny do
codziennej konserwacji podłogi.
Pakowanie
Butelki 1000ml lub 2500ml.
Właściwości produktu
- Świeży i przyjemny zapach,
- Brak narastania warstw. Istniejące warstwy są rozpuszczane/usuwane przez produkt, dzięki
czemu nie pozostaje brud ani resztki.
- Pogłębia kolor podłogi.
- Podkreśla charakter i cechy twojej podłogi.
Obszar zastosowania
Do codziennej pielęgnacji i czyszczenia podłóg laminowanych, winylowych oraz drewnianych marki
Quick-Step.
Instrukcja:
1. Regularnie czyść podłogę w/w środkiem rozcieńczonym w wodzie. Pomiar: 2 nakrętki środka
czyszczącego (użyj zakrętki butelki) na wiadro wody. Wytrzyj podłogę lekko wilgotną, nie
pozostawiającą włókien szmatką lub mopem zamoczonym w środku czyszczącym.
2. ZAWSZE wycierać suchą szmatką, aż na podłodze nie będzie widać wilgoci.
3. Unikaj używania nadmiernej ilości wody.
4. WSKAZÓWKA: regularnie płucz i wykręcaj.
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Technical features:
Podstawa
Suszenie
Kolor
Widok/Konsystencja
Gęstość
pH:
VOC (Lotne związki organiczne)
Pakowanie
Niejonowe środki powierzchniowo czynne
Konserwanty
Poliwęglan
Pomiary
Stosowanie
Warunki przechowywania

Napięcie substancji czynnych w roztworze
wodnym
Suszenie fizyczne
Jasno niebieski
Płyn
1,0 kg/l
8–9
10% (100 g/l)
1.0 l or 2.5L
<5%
5-15%
5-15%
1:50 (2 nakrętki na wiadro z wodą -10L)
Min. +5°C, idealnie pomiędzy +18°C a +20°C
Może być przechowywany przez 36 miesięcy od
daty produkcji w oryginalnym opakowaniu i w
normalnych warunkach

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać w miejscu niezamarzającym. Nie mieszać z innymi produktami. Po użyciu
zamknij butelkę. Uważnie przeczytaj instrukcje na opakowaniu. Karta danych bezpieczeństwa materiału są dostępne na
żądanie.
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