Technický list 03/16 sk

BEL GRES

Regeneračné čistenie, gres

DEFINÍCIA
Hydroalkoholická zmes vyrobená z emulgačných detergentov a submikronických minerálnych častíc.
URČENIE A ÚČINNOSŤ
BEL GRES je špecifický čistiaci prostriedok na časté čistenie gresových obkladov a dlažieb, matných aj leštených. Jeho
pravidelné používanie udržiava povrchy čisté, bez mastnôt a usadenín. Jeho mikrodisperzná minerálna zložka pomáha
udržiavať ochranu a lesk lesklých a lapovaných dlaždíc. Nezanecháva šmuhy ani odtlačky vďaka svojej špeciálnej
formulácii bez živíc a prítomnosti vysoko rozpustných povrchovo aktívnych látok s vysokou stabilitou.
POUŽITIE
Pri častom a bežnom čistení: zriediť BEL GRES na 2-3% s čistou vodou (približne polovica pohára v 5 litroch), nalejte
na povrch, roztrite mopom a odstráňte pomocou mikrovlákna. Oplachovanie nie je potrebné.
Pre extra čistenie: použite BEL GRES čistý alebo zriedený vodou (max. 50%). Roztierajte stredne tvrdou hubkou (pre
drsné povrchy) alebo mäkkou hubkou (pre leštené a matné povrchy). Zvyšok odstráňte a opláchnite čistou vodou.
Orientačná spotreba: v závislosti od potrieb.

Chemicko-fyzické vlastnosti

Nebezpečie

pH (20°C) čistý product: 8,0
Hustota (20 °C):
1.009 g/cc

Piktogram:

Vzhľad: kalná tekutina
Rozpustnosť: vo vode
Vôňa: levandula
Farba: fialová
Balenie

Varovanie
Hazard:
H319

1 liter PE fľaša, 12ks/krabica
5 litrov PE bandaska, 4ks/krabica

Spôsobuje silnú iritáciu očí

Bezpečnostné opatrenia:
P264
P280
P305+P351+P338
P337+P313
P102

Po manipulácii dôkladne umyte vodou.
Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare /
ochrana tváre.
Ak v očiach: Na niekoľko minút opatrne opláchnite vodou. Ak máte
kontaktné šošovky, odstránte ich. Pokračujte v oplachu.
Ak iritácia očí neprestáva: Vyhľadajte odbornú pomoc.
Skladujte mimo dosahu detí

menej ako 5%: aniónové povrchovo aktívne látky, neiónové povrchovo aktívne látky,
dvojsodná soľ EDTA; parfumy
Podrobné informácie sú uvedené na bezpečnostnom liste v súlade s nariadením CE. 1907/2006
(REACH) a nasledovnými aktualizáciami

Spoločnosť Bel Chimica Srl zaručuje funkčnosť výrobku, to znamená, že je v súlade s vlastnosťami, ktoré sú uvedené v príslušnom technickom liste a na štítku
na obale. Záruka sa nevzťahuje na aplikáciu a používanie výrobku, preto dodržiavanie správneho postupu je zodpovednosť používateľa. Okrem toho
spoločnosť Bel Chimica Srl nie je zodpovedná za žiadne udalosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri/po použití materiálov ošetrených výrobkom, tretími stranami.
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