
Ohulaused: 

H315 Põhjustab nahaärritust H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust 

Hoiatuslaused: 

P264 Pärast käitlemist pesta hoolega käsi.P305+351+338: SILMA SATTUMISE 

KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada 

kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada 

veel kord. P337+331: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. 

P302+352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. 

  Hoiatus 

TOOTEINFO 

 

ÜLDPUHASTUSVAHEND 

QUINTAB CLEAN 

Art.-Nr. 90.000.201 160 x 10 g 

• Kõrge kontsentratsiooniga esmaklassiline puhastusvahend 

• Lihtne ning kindel doseering 

• Ideaalne niiskeks ja märgpesuks kaetud ja katmata 
põrandakatetele 

• Väga head eraldavad omadused heitvees 

• Sobib suurepäraselt masinpesuks 

• Puudub otsene kontakt naha ja tableti vahel

KASUTUSALA: 

QuintabClean on üliniisutav kõrge hooldusaktiivsusega puhastusvahend 
veekindlatele elastsetele põrandakatetele. Puhastab ainejääke ja triipe 
pinnale jätmata, eemaldades rasva-, õli- ning katlakivijäägid kõikidelt 
pindadelt. Muudab hoolduspuhastuse ühe-ja kaheastmelise Puhastus-
tehnoloogia puhul optimaalseks. Sobib kasutamiseks automaatmasinates. 
Spetsiaalselt välja töötatud tugevdatud PU-kihtidele. 

KASUTUS- JA DOSEERIMISJUHISED: 
Asetage Qintab Clean’i tablett koos vees lahustuva pakendiga 
ämbrisse/masinasse ning täitke veega. (Hoiatus: Ärge eemaldage 
kilepakendit). Puhastuslahus on kasutusvalmis umbes 5 minuti 
pärast. Doseering: 1 tablett 10L veele. Tugeva määrdumise korral 
pihustage masina abil lahust eelnevalt pinnale. Hoiustada kuivas ning 
lastele kättesaamatus kohas. Doseerides ainet õigesti hoiate kokku 
raha ning säästate loodust. Ärge segage kokku teiste 
puhastusvahenditega. Toodet tuleb kasutada vastavalt kasutus- ning 
ohutusjuhendile. 
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TEHNILINE INFO: 

Olek:                     veeslahustuvas pakendis sinine tablett 

Lõhn:                     meeldivalt värske 
1% lahuse pH:     umbes 7 

KOOSTISOSAD: 

5-15%:                  mitteioonsed koostisosad 

<5%:                      fosfonaadid 
Sisaldab:               lõhnaained, bensüülsalitsülaat, linalool  
Säilivus:                 originaalpakendis vähemalt 1 aasta 
Selles valmistises sisalduvad pindaktiivsed ained vastavad detergentide 
biolagundatavuse kriteeriumidele, mis on sätestatud EÜ määruses nr 648/2004. 
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TRANSPORT: ADR-transpordimääruste kohaselt ei ole see toode ohtlik kaup. 

   

 

  

 

KLEEN PURGATIS GmbH 

Dieselstraβe 10 

D-32120 Hiddenhausen Fon 

+49 (0) 522 9970-40 

Fax +49 (0) 5223 9970-50 

info@kleen-purgatis.de 

www.kleen-purgatis.de 

 

Edasimüüja Eestis: 

 

Cordeline OÜ 

Laki 5 

10621 Tallinn 

Telefon: 66 88 730 

E-post: info@cordeline.ee 

 

 

mailto:info@kleen-purgatis.de
http://www.kleen-purgatis.de/
mailto:info@cordeline.ee

