Technický list
CLEAMEN 145 deepon
Objem: 5 l

Kód výrobku: VC145050098

Popis výrobku:
Nepěnivý prostředek určený k čištění veškerých tvrdých podlahových ploch odolných vodě a alkáliím jako jsou
PVC, linolea (včetně voskovaných), dlažby glazované i neglazované, žulové, mramorové i vápencové povrchy,
teraso, cihelné a betonové povrchy vč. litých podlah, gumové podlahy, sportovní podlahy hal, lakované parkety
i palubky. Prostředek vyniká mimořádnou tolerancí k povrchům a 100% biologickou odbouratelností, je
doporučený na čištění v prostorách s biologickou čistírnou odpadních vod. Je vhodný pro strojní i ruční aplikaci.
Návod k použití:
Roztok naředěný podle tabulky aplikujte na povrch podlahovým automatem nebo kotoučovým strojem
s padem nebo kartáčem podle typu povrchu. Při ručním čištění používejte mopovací zařízení a dvouvědrový
systém úklidových vozíků. Při pravidelném používání ve vyšších koncentracích doporučujeme cca jednou za
týden opláchnout podlahu čistou vodou.
Prostředek lze používat i v objektech s biologickou čistírnou odpadních vod.
míra znečištění
dávkování a ředění
běžné střední
silné
ml/10 litrů

40

70

100

pH roztoku

8.5

8,7

8,8

pH koncentrátu: 9
Nepoužívat na podlahy ze surového nenalakovaného dřeva.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství: Tekutina
Barva: Bezbarvá
pH: 9
Zápach: Charakteristický
Údaje o nebezpečnosti:
VAROVÁNÍ. H315: Dráždí kůži. H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle /
obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým
množstvím vody. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s
národními předpisy.
Pokyny pro skladování:
> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.
Balení: 128 kusů na paletě
Výrobce:
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel: +420 566 550 961-2, Fax: +420 566 551 822, Mobil: +420 777 059 327
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

