Technický list
CLEAMEN 210 gastron
Objem: 5 L

Kód výrobku: VC210050099

Popis výrobku:
Prostředek je určen na čištění veškerých kuchyňských povrchů a zařízení včetně
nerezů a laminátových povrchů. Má silný odmašťovací účinek a výrazný mycí efekt
v potravinářských i průmyslových oblastech. Dobře čistí digestoře, mastný prach i
v průmyslu, znečištění od sazí, skla krbových kamen, mastnotu ze strojů i
spalovacích motorů.
Návod k použití:
Na běžný úklid pro lehká a střední znečištění přípravek naředíme dle návodu, na silné znečištění použijeme
koncentrát.
Na menší plochy aplikujeme pomocí rozprašovače nebo lépe zpěňovače ze vzdálenosti cca 20 cm a necháme
chvíli působit. Poté povrch setřeme utěrkou, houbou, nebo mikrovláknem. Při silnějším znečištění použijeme
na uvolnění nečistot pad, nebo kartáč. Povrch vždy nakonec opakovaně opláchneme čistou vodou. Na čištění
podlahových ploch naředíme dle míry znečištění do vědra a plochu systematicky vymopujeme. Na silně
znečištěná místa a stříkáme před mopováním koncentrát ve formě pěny a nečistoty uvolníme padem, nebo
kartáčem. Při pravidelném používání doporučujeme cca jednou za týden opláchnout podlahu čistou vodou.
Přípravek silně pění.
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Prostředek není vhodný na povrchy citlivé na alkálie, zejména na hliník. V případě použití je nenechávejte
dlouhodobě působit. Nepoužívejte na podlahy ošetřené metalickými vosky, došlo by k jejich odmytí.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství: Tekutina
Barva: Světlehnědá
pH: 11,4
Zápach: Charakteristický
Údaje o nebezpečnosti:
NEBEZPEČÍ. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H315: Dráždí kůži.
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: 5 L – 128 kusů na paletě
Uzávěr: bezpečnostní uzávěr
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

