PU Cleaner
1

TERMÉKLEÍRÁS
A frissen fektetett és gyárilag kezelt padlók ideális tisztítószere. Eltávolítja a
szennyeződéseket, zsiradékokat és cipőnyomokat. Nem hagy nyomot.
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Poliuretán gyári védőréteggel ellátott, PU Sealer mat, Antislip vagy Anticolor termékekkel
kezelt keménypadlók tisztítására.
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT
Fektetés utáni tisztítás:
Seprűvel vagy porszívóval távolítsa el a nagyobb szennyeződéseket. Erős szennyezettség
esetén hígítsa vízzel a PU Cleaner tisztítószert 1:10 arányban (1 liter hatóanyag 10 liter
vízhez). Alacsonyabb fokú szennyezettség esetén ennek megfelelő arányban hígítsa a
hatóanyagot. Vigye fel az oldatot a padló teljes felületére, majd hagyja egy kis ideig hatni.
Egy dörzsölő kefével kezelje a felületet. Ha nagyobb felületeken használja a terméket
ajánlott egytárcsás súroló berendezés és vörös PAD vagy kefe használata. A fellazított
szennyeződést távolítsa el vízszívó berendezés, egy gumírozott lemezzel ellátott Spray
Extractor segítségével, és egy jó nedvszívó, széles fejű felmosóval. Törölje át a padlót
tiszta vízzel, amíg az teljesen tiszta nem lesz.
Felhasználás: nagyjából 1 l = 50-100 m²
Napi tisztítás:
Hígítsa a PU Cleaner tisztítószert 1:200 arányban (50 ml 10 liter vízhez) és törölje át a
padlót a kapott oldattal. Ha teljesen automata berendezést használ a koncentráció
lecsökkenthető 1:400- re (25ml 10 liter vízhez).
Felhasználás: nagyjából 1 l = 1000 m²
Megjegyzés: Ne permetezze a hatóanyagot érzékeny felületekre (pl. fa, fém, bútorok).
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TECHNIKAI ADATOK
pH érték: 9,5 (koncentrátum)
Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode): GE 50
Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): Tartalmaz tartósítószert, illatanyagot,
hígító- és ápolóanyagokat.
A PU Cleaner terméket száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában ajánlatos tárolni.
Gyermekek elől elzárva tartandó.
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MINŐSÉGELLENŐRZÉS
Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR) német
intézmény által tesztelt.
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EGYSÉG MÉRETEK
6 x 750 ml flakon
5 l kanna
10 l kanna

Cikkszám: 07150750
Cikkszám: 07150005
Cikkszám: 07150010

Dr. Schutz Magyarország
Dr. Schutz – Törődünk a padlóval

Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója
(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek)
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A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett
legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel
betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű
termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink
használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel
az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való
alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és
nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik
a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is
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