INFORMACJA TECHNICZNA

Produkt do mycia i pielęgnacji powierzchni
drewnianych i paneli
OPIS WYROBU
DAILY CLEAN DREWNO I PANELE jest profesjonalnym środkiem do mycia i pielęgnacji:
● paneli podłogowych
● paneli ściennych
● parkietów
● powierzchni z drewna lakierowanego
● płyt drewnopochodnych
Dzięki zawartości naturalnych wosków pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane oraz panele.
Zapewnia efekt hydrofobowości zabezpieczając myte powierzchnie przed przenikaniem wody.
Posiada bardzo przyjemny zapach skórki pomarańczy – który na długo pozostaje w pomieszczeniu.

SPOSÓB UŻYCIA*
Przed użyciem produktu należy oczyścić powierzchnię z kurzu, piasku i innych zanieczyszczeń. W zależności od stopnia zabrudzenia,
przygotować roztwór roboczy 0,5% - 1% (50 – 100ml środka na 10L wody). Tak przygotowanym roztworem umyć powierzchnię przy
pomocy mopa lub szmatki.
W celu usunięcia mocnego zabrudzenia przemyć nierozcieńczonym płynem naniesionym na gąbkę lub ściereczkę.

PAKOWANIE
pojemność

ilość sztuk
w op. zbiorczym

ilość sztuk
na palecie

1L
5L
10L

6
1
1

378
90
40

DANE TECHNICZNE
Wygląd...............................klarowna, pomarańczowa ciecz
Zapach................................charakterystyczny, przyjemny, pomarańczowy
Gęstość w 200C [g/cm³].......0,99 – 1,02
pH koncentratu…….........7,5 – 8,5

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA
Zawiera: Alkilobenzenosulfonian sodowy, Dietanoloamid oleju kokosowego.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
EUH208 – Zawiera Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P280 – Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej, w temperaturze od +5°C do +35°C,
z dala od źródeł otwartego ognia, 36 miesięcy od daty produkcji.

pH 8

*w przypadku wystąpienia wątpliwości jak używać produkt, prosimy o kontakt z działem handlowym LAKMA PROFESSIONAL
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