Čištění a ošetřování

Marmor-Grundreiniger
Základní čistič na mramor

Technické údaje

Způsob použití

Vlastnosti

Spotřeba

Speciální jemný, alkalický čisticí přípravek bez
obsahu kyselin určený pro odstraňování zbytků
oleje, tuků, vosků a čisticích prostředků, sazí,
skvrn po gumě a asfaltu. Koncentrát s příjemnou
vůní se vyznačuje vysokou vydatností. Přípravek
lze použít pro údržbu vnitřních i venkovních

Jednoznačné přednosti:
   jemný speciální čisticí prostředek
   velká vydatnost
   příjemná vůně

1 l na cca 5–20 m²

Skladovatelnost
Skladovat v suchu a chladu, max do 25 ˚C cca
4 roky

ploch.

08/2008

Pracovní postup

Balení

Podklad:
Lze nanášet na všechny typy kamene jako např. mramor, travertin, žulu, umělý kámen a teraco. Přípravkem Marmor Grundreiniger nelze ošetřovat materiály, na něž působí agresivně rozpouštědla jako např. akryl, guma apod.

dóza 1 litr

EAN 9002943054868

Výrobní č. 00069255

Postup při použití:
Přípravek Marmor Grundreiniger se nanáší rozředěný vodou
v poměru 1:4 houbou nebo hadrem. Při silnějším znečištění
nanášejte neředěný přípravek. V závislosti na stupni znečištění
nechejte přípravek působit 5 až 20 minut, poté ho setřete
a spláchněte vodou.
Doplňující informace:
Po konečném očištění nechejte oschnout 48 hodin a teprve poté
můžete začít s navazujícími pracemi. Používejte pracovní rukavice. Přípravek je chemický výrobek a musí se skladovat mimo
dosah dětí.
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