Karta Produktu
Koncentrat do czyszczenia podłóg lakierowanych
Służy do bieżącego czyszczenia podłóg drewnianych wykończonych lakierami,
lakierami UV i powłoką Fusion Hybrid.
Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć! Przed zastosowaniem koncentratu podłogę
starannie odkurzyć i wyczyścić. Koncentrat rozcieńczyć letnią wodą (5-10 ml na 1 l
wody). Tak rozcieńczonym koncentratem czyścić podłogę przy użyciu wilgotnego,
płaskiego mopa z mikroﬁbry. Przy usuwaniu tłustych plam i silnych zabrudzeń
należy używać koncentratu w postaci mniej rozcieńczonej. Podłogę można czyścić
maszynowo stosując biały pad. Dla lepszej ochrony podłogi lakierowanej przed
zarysowaniem podłogę należy 1-2 razy w roku zabezpieczyć impregnatem
do podłóg lakierowanych z serii Jawor-Parkiet. Należy czyścić podłogę, używając
urządzeń wilgotnych, a nie mokrych!
Filmowa instrukcja czyszczenia podłogi znajduje się na stronie
www.jawor-parkiet.pl
Skład: Zawiera <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, 5-15% anionowe środki
powierzchniowo
czynne
METHYLISOTHIAZOLINONE,
BENZISOTHIAZOLINONE,
substancje zapachowe.
Uwaga: Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej, karta charakterystyki dostępna
na żądanie, w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik
lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Unikać uwolnienia do środowiska.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ
lub z lekarzem.
Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z regulacjami krajowymi.
H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice
ochronne / odzież ochronną / 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. P337+P313
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady / zgłosić
się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami
miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.
Magazynowanie: Przechowywać pod zamknięciem w temperaturze powyżej +5°C
w suchych i chłodnych pomieszczeniach.
Termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji podanej na etykiecie / opakowaniu.
Numery UN/ADR: nie mają zastosowania.

Wyprodukowano dla:
Producent Podłóg Drewnianych Jawor-Parkiet
ul. Grunwaldzka 87, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
przez:
Bautec Polska Sp. z o.o.
ul. Turniejowa 8, 53-014 Wrocław
Wyprodukowano w Niemczech

Producent Podłóg Drewnianych JAWOR-PARKIET
ul. Grunwaldzka 87, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel.: 56 474 80 85, fax: 56 472 44 85
NIP: 877-116-43-76, REGON: 870462741

Dział Handlu: tel.: 733 003 003, tel.: 733 003 004, tel.: 500 211 417
dzial.handlu@jawor-parkiet.pl
Sekretariat: tel. / fax: 56 474 80 85
sekretariat@jawor-parkiet.pl

