4WASTE

LIST

SUPER RYCHLÝ ČISTIČ ODPADŮ

4 WA S T E | T E C H N I C K Ý

CHARAKTERISTIKA
velmi rychlá a jednoduchá aplikace
uvolňuje ucpané odpady během několika minut
nepoškozuje běžné odpadní trubky a armatury
rozpouští veškeré úsady v odpadech jako jsou
močový kámen, vápenaté usazeniny, mastnosta,
vlasy, hygienické potřeby a jiné biologické
a organické materiály

OBLASTI POUŽITÍ

BALENÍ

4WASTE je vhodný pro odpadní odtoky dřezu, sprchy, umyvadla a vany a ucpané toaletní mísy a pisoáry a jiné ucpané
odpady.

4WASTE je dodáván v balení 1000 ml láhev.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20 °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Hustota (při 20 °C):
Rozpustnost ve vodě (při 20 °C):
Hodnota pH (1 g/l ve vodě, při 20 °C):

NÁVOD NA POUŽITÍ
4WASTE se používá ve sprchách, na podlahové vpusti, vany, umyvadla, kuchyňské dřezy, pisoáry a do ostatních odpadních systémů. Při aplikaci použijte ochranné pomůcky uvedené v bezpečnostním listě. Pomalu vlévejte 4WASTE do ucpaného potrubí. Při
aplikaci používejte nálevku. Nechte působit přibližně 5 až 7 minut.
Po uplynutí doby propláchněte odpad vodou. V případě potřeby aplikaci opakujte. Prostředek používejte v dobře větraných
prostorech. Zabraňte styku prostředku s chromovanými částmi
sifónu, které by mohl poškodit.
Dávkování 4WASTE je u velikosti trubky pod 3“ 250 – 500
ml přípravku při době působení 2-4 minuty. U velikosti trubky
3 – 4“ je 500 – 750 ml přípravku a doba působení je 4-6 minut.
U velikosti trubky 6“-8“ je potřeba 750 – 1000 ml přípravku, který
nechte působit 6-10 minut.

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

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ
Skladujte v těsně uzavřených obalech, v suchu při teplotě +5 až
+40 °C v těsně uzavřených plastových nádobách. Neskladujte
v blízkosti silných oxidačních činidel - nebezpečí vzniku požáru.

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

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

