Junckers SYLVA Strip
Odstraňující přípravek

Odstraňující přípravek Junckers SYLVA Strip se používá
v případech, kdy oživující čistící přípravek Junckers SYLVA
Fresh již nestačí k běžnému udržování povrchu podlahy, nebo
když chceme odstranit staré politurační nátěry přípravku
Junckers SYLVA Polish. Po takovémto ošetření povrchu
podlahy odstraňujícím přípravkem Junckers SYLVA Strip by
podlaha měla být znovu ošetřena polituračním přípravkem
SYLVA Polish.
TECHNICKÉ ÚDAJE

použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Zabránit styku s
očima a pokožkou. V případě zasažení pokožky provést omytí
vodou a mýdlem, nepoužívat ředidla. Při zasažení očí provést
vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Poté
vyhledat lékaře. Nepožívat vnitřně.
Výrobek není nebezpečný ve smyslu zákona č.157/1998 Sb.
S–věty: 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
a ukažte tento obal nebo označení; 2 - Uchovávejte mimo
dosah dětí.

Charakteristika výrobku: Aniontový tenzid a neiontový
tenzid; mýdlo; fosfáty
Hodnota pH:
Koncentrát
cca 9.1
Aplikovaný roztok
cca 8.5
Velikost balení:
1 a 5 ltr
Vydatnost:
Cca 80-100 m² / ltr
Způsob nanášení:
Dobře vyždímaný hadr nebo čistící
stroj
Minimální teplota:
+5°C
Skladovatelnost:
Několik let v originální uzavřené a
nepoškozené nádobě při +20°C.
Chránit před mrazem a vysokými
teplotami!
POKYNY PRO POUŽITÍ
Podlahu vysajte, nebo vytřete hadrem, popřípadě mopem.
Naneste roztok čistícího přípravku v tenké vrstvě. Používejte
čistý mop, nebo dobře vyždímaný hadr. Silně znečištěná
místa důkladně vydrhněte. Pokud to stav povrchu podlahy
vyžaduje, použijte čistící stroj.
Poměr ředění na 10 litrů vody teplé 25° C se používá
následující množství přípravku:
Pravidelné čištění:
Základní (první) čištění:

75 ml
250 ml

Čistící roztok odstraňte čistou vodou. Opakujte do té doby,
dokud zůstavají zbytky poliše na povrchu podlahy.
Důležité upozornění:
Pro odstraňování zbytků přípravku SYLVA Strip používejte
vždy co nejmenšího množství vody. Hadr před použitím
důkladně vyždímejte, kaluže okamžitě setřete z povrchu
podlahy. Vyvarujete se tím případného poškození povrchu
podlahy.
LIKVIDACE
Výrobek nesmí proniknout do kanalizace nebo vodních toků,
nebo do půdy, kde by mohl znečistit spodní vodu. Odpady,
včetně prázdných obalů jsou sledovanými odpady a musí být
likvidovány v souladu s místními předpisy. Prázdný obal
předejte na řízenou skládku k recyklaci. Kód odpadu - zbytky
tekutého přípravku 08 01 12, plastový obal 15 01 02
BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE
Udržovat mimo zdroje zapálení a mimo dosah dětí. Nekouřit
při práci! Používat v dobře větraných místnostech. Při práci
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Uvedené informace jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek
a praktických zkušenostech a jako takové mohou být považovány
pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody.
Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši
kontrolu, nepřebíráme odpovědnost za výsledky. Naše odpovědnost
se vztahuje výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo
skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.

DOVOZCE:
HEMAX TRADING, spol. s r.o., Albrechtická 2160/39, CZ-79401 Krnov
Tel/fax: +420 554 614 514
e-mail: info@junckers.cz, http://www.junckers.cz

