KAMENPLUS

GS 10
NEVTRALNI DETERGENT ZA POVRŠINE

OPIS

GS 10 je raztopina površinsko aktivnih snovi in vodnoalkoholnih topil, kar zagotavlja neagresivno čiščenje.
Primeren je za učinkovito čiščenje talnih, stenskih in ostalih zaščitenih ali nezaščitenih površin, predvsem v
primerih, ko umazanija še ni razvita do stopnje ko bi potrebovali globinsko čiščenje.

ZNAČILNOSTI
Videz: tekočina
Barva: sinje modra
Vonj: po boru

Vnetišče: nevnetljiv
Topnost v vodi: popolna
pH: 8,4 – 8,5

UPORABA
GS 10 je namenjen za redno vzdrževanje poliranih površin iz marmorja, granita, granitogresa, cotta, keramike,
lakiranih podov in pohištva. Deluje kot razmaščevalec in blago higiensko sredstvo in ne poškoduje še tako
občutljivih površin.

NAVODILA ZA UPORABO

GS 10, redčen v razmerju od 5- 20% v mrzli ali topli vodi nanesemo na površino s krpo, mopom ali čistilnim strojem
(mehki disk ). Površino očistimo in osušimo.

PORABA
Poraba detergenta je 1 liter / 20-50 m².

OPOZORILA
Ob pravilni uporabi opozorila niso potrebna. Pred porabo je priporočljivo preučiti varnostni list.

RAZLITJE
V primeru naključnega razlitja proizvoda, absorbirati z neaktivnimi materiali, zemljo, mivko ali žaganjem. Nato z
vodo izprati površino in prizadete materiale.

EMBALAŽA
Karton po 12 plastenk 1000 ml, karton po 4 plastenke 5000 ml, plastenka 25 litrov.

VARNOSTNA OPOZORILA
S1 - Hraniti zaklenjeno.
S2 - Hraniti izven dosega otrok.
S45 - Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati embalažo in etiketo.
S46 - Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo in etiketo.

Vse informacije na tem listu so določene na osnovi najzanesljivejših praktičnih in laboratorijskih testiranj. Uporabnik je dolžan preveriti, če je
proizvod primeren za namenjeno uporabo. Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za rezultate pri napačni uporabi. Ta list nadomešča in
razveljavlja prejšnje. Podatki so lahko kadarkoli spremenjeni.
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