4CLEANER 03

LIST

ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE, VÁPENATÝCH USAZENIN A RZI

4CLEANER 03 | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
odstraňuje vodní kámen, rez, vápenaté
usazeniny, minerální sedimenty, řasy a kaly
nezapáchá a neleptá pokožku
renovuje zašlé dlažby
pracuje rychle a šetří Váš čas
zanechá povrch čistý a lesklý

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

4CLEANER 03 je ideální na čištění bazénů, keramických dřezů, van, sprch, toalet, skleněných a umělohmotných povrchů.
Používá se také ve stavebnictví na čištění rámů dveří a oken od
zbytků malty, vápna a štuku. Renovuje vzhled zašlých kamenných i keramických dlažeb a obkladů, odstraňuje mech a lišejníky. 4CLEANER 03 se může použít na čištění většiny kovů, jako
jsou např. měď, mosaz, hliník a lakované povrchy.

4CLEANER 03 je dodáván v balení 25 l plastový kanystr nebo
200 l sud.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20°C): kapalné
Barva: zelená
Zápach (vůně): charakteristický (štiplavý)
Hodnota pH (při 20 °C ): 1 až 2
Hořlavost: nehořlavá kapalina
Hustota (při 20 °C ): cca 1050 kg/m3
Rozpustnost ve vodě: neomezeně mísitelná

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 12 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ
Skladuje se v uzavřených obalech na místech chráněných před
přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování
+5 až +25 °C. Krátkodobé vystavení nižším teplotám, například
při přepravě, nemá vliv na aplikační schopnosti.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

NÁVOD NA POUŽITÍ
4CLEANER 03 se nanáší štětcem, ponořením nebo nástřikem.
Při nanášení postřikem je nutno se vyvarovat vdechování par.
Nechte působit a poté opláchněte vodou. Podle potřeby postup
opakujte. Prostředek lze ředit vodou. Některé druhy pochromovaných povrchů, nerez ocel a ozdobné hliníkové povrchy mohou
při aplikaci produktu ztrácet barvu. Proto nejprve vyzkoušejte
aplikaci na malé ploše. Nepoužívejte na galvanizované povrchy.
Při použití výrobku na nerezovou ocel čištěný povrch důkladně opláchněte vodou nebo neutralizujte. Vysoká koncentrace
výparů může způsobit poškození nerez oceli, galvanizovaných
a pochromovaných povrchů.
PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

