SPRÁVA BUDOV

TECHNICKÝ LIST

TRAP 4C
EXTRA SILNÝ ČISTIČ ODPADŮ
CHARAKTERISTIKA
• prostředek pro čištění odpadního potrubí
• zabraňuje dalšímu zanášení odpadů
• příjemně voní
• potlačuje zápach z odpadů
• rychlé a jednoduché použití

OBLASTI POUŽITÍ
TRAP 4C je vhodný pro použití v kuchyňských a restauračních zařízeních, ve sprchách, vanách, dřezech, výlevkách,
pisoárech a do podlahových odtoků. S vysokou čistící
schopností zajistí dokonalé pročištění a průchodnost
každého zaneseného odpadu a potrubí. Zanechává po
vyčištění příjemnou a svěží vůni, potlačuje zápach z odpadů.
TRAP 4C lze použít na všechny druhy odpadů a potrubí,
kromě hliníkového.
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20 °C): pevné, kuličky - perly
Barva: bílá
Zápach (vůně): téměř bez zápachu
Hustota (při 20 °C): 2,12 – 2,13 g/cm3
Rozpustnost ve vodě (při 20 °C): 1090 g/l
Hodnota pH (1 g/l ve vodě, při 20 °C): 12,4
NÁVOD NA POUŽITÍ
Do čištěného místa nasypte 50g TRAPu 4C, zalijte 1/2l
horké vody a nechte působit cca 5min. Pokud je odpad
stále neprůchodný, opakujte celý proces znovu. POZOR
při zalévání horkou vodou dochází k prudké reakci, která je
důležitá pro dobré vyčištění vašeho odpadu. Je třeba dbát
zvýšené opatrnosti při používání tohoto přípravku. Při práci
vždy používejte gumové rukavice a obličejový štít (brýle).
Nepoužívejte na hliníkové potrubí.

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.

BALENÍ
TRAP 4C je dodáván v balení 800 g plastová nádoba.
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

