UNICLEAN NEUTRAL
OPIS IZDELKA
UNICLEAN NEUTRAL je sveže, blago čistilno sredstvo za manj trdovratne madeže.
UPORABA
UNICLEAN NEUTRAL je čistilno sredstvo za lažja onesnaženja na rahlo poroznih in neporoznih površinah. Odlično čistilo pred
nanosom barve.

ZNAČILNOSTI
• Blago za večino površin
• 100% biološko razgradljiv
• Tudi učinkovit v hladni vodi
• Primerno kot čistilo za podlage in univerzalno čistilo
• Ne poškoduje površine

TEHNIČNI PODATKI
Barva: 		

Svetlo rumena

Vonj: 		

Limona

Specifična teža:

1,04 kg / l

pH: 		

Ca. 8

Vsebuje: 		

Površinsko aktivne snovi in citrusne parfume

Plamenišče:

Ni vnetljiv

PAKIRANJE
5 l, 10 l in 25 l.

NAVODILA ZA UPORABO
Nanesite UNICLEAN NEUTRAL z želeno koncetracijo z gobico, sprejem pod nizkim tlakom ali mehko krtačo, pustite delovati
nekaj minut in vtrite s čopičem ali belo blazinico in sperite površino s čisto vodo.

POGOJI UPORABE
UNICLEAN NEUTRAL se lahko uporablja v vseh vremenskih razmerah, prezračujte prostor med uporabo v zaprtih prostorih.

TEORETIČNA PORABA
Uporabite razredčeno. Blago onesnaženje 1:50 normalno onesnaženje 1:15 močno onesnaževanje 1: 4. Čiščenje tal 20 ml na
10 l vode..
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SKLADIŠČENJE IN STABILNOST
V originalni zaprti embalaži, rok trajanja najmanj 24 mesecev. Shranjujte v hladnem prostoru, brez zmrzali.
VARNOSTNI UKREPI
Nosite primerne zaščitne rokavice, oblačila, očala in zaščito obraza. Ta izdelek je koroziven za kožo in oči. Za več informacije glejte varnostni list.
OZNAČEVANJE
Ni razvrščeno

OBVESTILO
Avgusta 2018
Ob objavi te izdaje so vse prejšnje publikacije neveljavne.
Navodilo je namenjeno vodilu za uporabo izdelka in odraža najnovejše znanje in tehnologijo. Ker je aplikacija zunaj našega vpliva, MAVRO Int. zavrača vso odgovornost glede
garancije in napačne uporabe izdelka, škode in neposredne škode. Aplikator ostane v celoti odgovoren glede uporabe, izbire izdelkov in rezultatov.
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