KAMENPLUS

POLICLEANER
ČISTILO ZA MASTNE MADEŽE

OPIS

POLICLEANER je tekoči preparat za razmaščevanje, odstranjevanje mastnih madežev, lepil, nezahtevnih
grafitov, nanosov loščil na površinah ali predmetih iz naravnih kamnin. Policleaner je tudi odličen
odstranjevalec mikroflore (plesni, alge, lišaji) z kamna, opeke, betona.

ZNAČILNOSTI
Videz: tekočina
Barva: rumena
Vonj: značilen

Vnetišče: ni vnetljiv
Topnost: popolna
Biorazgradljivost: čez 90%

UPORABA

Policleaner uporabljamo za vertikalne in horizontalne površine: naravne kamnine, aglomerati, cotto, klinker,
granitogres in ostale površine odporne ne topila.

NAVODILA ZA UPORABO
Proizvod uporabljamo odvisno od zamazanosti čist ali redčen v hladni vodi v razmerju od 1:10 do 1:50. Učinek
preparata je sorazmeren s kontaktnim časom. Nanašamo ga lahko z čopičem ali ročnim razpršilcem. Enakomerno
nanesemo količino preparata pustimo delovati potreben čas, odstranimo razgrajeno umazanijo s tamponom ali
čistilnim strojem in dobro izperemo površine z vodo. Za tekoče vzdrževanje industrijskih tlakov lahko uporabljamo
redčen proizvod za strojno ali ročno čiščenje.

PORABA
Poraba je 1 liter / 5-15 m².

OPOZORILA
Proizvod je lahko dražljiv za oči. Ponavljajoč in daljši kontakt s kožo z koncentriranim proizvodom lahko povzroči
draženje kože. Pred uporabo je priporočljivo preučiti varnostni list.

RAZLITJE
V primeru naključnega razlitja preparat skrbno odstraniti v plastične posode za nadaljnjo uporabo ali odstranitev.
Površine ali materiale dobro izprati z vodo.

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

VARNOSTNA OPOZORILA
R34 - Povzroča opekline.
R37 - Draži dihala.
S1/2 - Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.
S13 - Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.
S24/25 - Preprečiti stik s kožo in očmi.
S26 - Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
S36/37/39 - Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.
S45 - Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti 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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