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Čistič+odvápňovač, keramika

DEFINÍCIA
Odvápňovací roztok so selektívne pôsobiacimi kyselinami, emulgačnými detergentmi a extraktami citrusových esencií.
Nevypúšťa škodlivé plyny.
URČENIE A ÚČINNOSŤ
Čistiaci odvápňovací prostriedok, určený špeciálne pre mimoriadne čistenie keramických materiálov. Odstraňuje zvyšky
cementu, znečistenia a vápenaté filmy z dlaždíc a spojov; môže byť tiež použitý na čistenie sanity a batérií a na odstránenie
znečistenia a oxidácie z kovových povrchov, aj pochrómovaných (kohútiky).
Pri čistení po pokládke, CERAMIK uľahčuje odstraňovanie cementových zvyškov.
Špecifické zloženie produktu CERAMIK, vďaka prítomnosti špecifických a selektívnych prísad, umožňuje kombinovať vysokú
účinnosť a rýchlosť s maximálnou ochranou materiálov a bezpečnosťou obsluhy. Pri pravidelnom čistení má CERAMIK obzvlášť
účinný efekt pri odstraňovaní vápenatých usadenín, ktoré spôsobujú poškodenie a zatemnenie dlaždíc a spojov.
POUŽITIE
CERAMIK sa používa čistý alebo zriedený vo vode, v závislosti od typu nečistôt, ktoré sa majú odstrániť.
Na odstránenie zvyškov cementu po pokládke používajte čistý alebo riedený v pomere 1: 1 vodou. Na pravidelné čistenie
používajte prednostne zriedené vo vode.
Nalejte a rozotrite čistý alebo zriedený roztok na povrch, ktorý chcete umyť, čistite kefou alebo jednokotúčovým čistiacim strojom
so stredne tvrdým kotúčom. Následne opláchnite povrch čistou vodou; zbytky odstráňte čistou handričkou alebo mokrým
vysávačom.
Spotreba: Závisí od typu a množstva čistenia.
Nepoužívajte na vápenaté, leštené a citlivé materiály na kyslé prostriedky. Pred použitím vykonajte predbežnú skúšku.
Chemicko-fyzické vlastnosti:

Nebezpečenstvo:

pH (20°C) čistý produkt: 0
Špecifická hmotnosť (20 °C): 1.052 g/cc
Skupenstvo: číra homogénna kvapalina
Vôňa: Citrón

Piktogram:
Varovanie:

Pozor

Farba: Žltá
H319
Balenie
1 liter PE fľaša, 12ks/krabica
5 litrová PE bandaska, 4ks/krabica

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Po manipulácii dôkladne umyte vodou.
P264
Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre.
P280
P305+P351+P338 Ak v očiach: niekoľko minút opatrne opláchnite vodou. Odstráňte
kontaktné šošovky, ak sú prítomné a pokračujte v oplachu.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc / pozornosť.
P102
Uchovávajte mimo dosahu detí
Podrobné informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov v súlade s nariadením EC 1907/2006
(REACH) a nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP) a nasledujúcimi zmenami a doplneniami.

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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