TECHNISCHE
INFORMATION
SANITÄRUNTERHALTSREINIGER
PREMIUM NO 1 VISKOS
Art.-Nr. 183.342 10-l-Kanister
Art.-Nr. 183.343 6 x 1-l-Flasche
• Viskoossus annab pikemaajalise kontakti pinnaga ja seetõttu
on eriti efektiivne kaldpindadel
• igapäevane sanitaarpuhastusvahend ja katlakivi eemaldaja,
millel on hügieeniline, kauakestev värske lõhn
• eemaldab käepäraselt kaltsiumseebi, uriinisadestised, rooste
ja rasva
• sobib paljudele materjalidele
• korrapärane kasutus hoiab ära katlakivi moodustumise
• kuivab kiiresti ja ei jäta jälgi
• kasutatav ka vahuotsikutega
KASUTUSALA
Kiiresti toimiv sanitaarpuhastusvahend põhineb kõrge tõhususega sulfamiinhapetel. Eemaldab
usaldusväärselt sadestised, kaltsiumseebi, uriinisadestised ja rasvajäägid. Sobiv kasutamiseks
kõikidel happe- ja veekindlatel materjalidel, pindadel ning sanitaarruumide objektidel: seinaja põrandaplaatidel, kraanikaussidel, WC-pottidel, keraamilistel pissuaaridel, portselanil ja
roostevabal terasel. Ei ole kasutatav happetundlikel pindadel nagu marmor, graniit, lubjakivi
ning standardile DIN ISO 2722 mittevastavatel email-, nikkel- ja tsinkpindadel ning vigastatud
kroompindadel või armatuuridel.
KASUTUS- JA DOSEERIMISJUHISED
Igapäevane puhastus: Märgpühkimine ühe- või kaheastmelise tehnoloogia järgi – 80–100 ml
toodet 8 L vee kohta. Tugeva määrdumuse korral suurem doos – kuni 400 ml toodet 8 L
külma vee kohta. Laske tootel natuke mõjuda, seejärel loputage puhta veega. WC-pottidesse
ja pissuaaridesse pigistage lahjendamata toodet. Laske tootel natuke mõjuda, puhastage pott
harjaga. Pärast puhastamist laske vett peale.
Pinna puhastus: Laske lahjendamata toodet puhastuslapile või -svammile, seejärel puhastage
pinnad. Pärast lühiaegset toimet loputage puhta külma veega.
Enne töö alustamist tehke väikesel alal test, kas toode sobib sellele materjalile.
Järgige alati sanitaarseadmete tarnijate puhastus- ja hooldusjuhiseid.
Kui toodet kasutatakse ebaõigesti ja seejärel vale kasutamise tagajärgedest tulenevalt
esitatakse nõudeid, siis neid nõudeid ei tunnistata.

KLEEN PURGATIS GmbH
Zentrale
Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

TEHNILISED ANDMED
Olek: ....................................................... selge, punane vedelik
Lõhn: ..................................................... värske
Viskoossus: .......................................... viskoosne
Tihedus: ................................................ 1070 g/L
pH-väärtus tarnimisel: ...................... 1

Vertrieb International
Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch
www.kleen-purgatis.de

KOOSTISAINED
Alla 5 %: ............................................... mitteioonsed pindaktiivsed ained, amfoteersed
pindaktiivsed ained
Sisaldab: ............................................... lõhnaained, kumariin, alfa-isometüül-ionoon
Gis-kood: ............................................... GS 20
Püsivus: ................................................. originaalmahutites vähemalt üks aasta
Selles valmistises sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad detergentide biolagundatavuse
kriteeriumidele, mis on sätestatud EÜ määruses nr 648/2004.

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE

Cordeline OÜ
Kadaka tee 52/1
Tallinn 12915

TRANSPORT
ADR-transpordimääruste kohaselt ei ole see toode ohtlik kaup.
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MÄRGISTAMINE ............................... ei ole rakendatav
EÜ määruste ja vastavate riiklike määruste kohaselt ei pea see toode olema märgistatud.

Tel: 66 88 730
Faks: 66 88 731
e-post: info@cordleline.ee

