VM 901
MULTIČISTIACA PENA
Multifunkčná čistiaca pena – slúži na čistenie
a odmastenie citlivých povrchov od nečistoty hlavne
organického pôvodu. Vďaka penovej konzistencii je
vynikajúca na čistenie zvislých plôch. Použiteľná v každej
kancelárii, dielni, prevádzke, úradoch, sanitárnych
zariadeniach, hoteloch, pri čistení áut a textilu.

MULTIFUNKĆNÁ ČISTIACA PENA
VZHĽAD
FARBA
HUSTOTA pri 20 °C
ROZPUSTNOSŤ VO VODE
OBSAH VOC
OBSAH TOC
OBSAH NEPRCHAVÝCH LÁTOK

AEROSOL
BIELA
3
0,90308 g/cm
ROZPUSTNÝ
0,231 kg/kg
0,16084 kg/kg
76,9 %

POPIS
Výrobok VM 901 Multičistiaca pena je penový čistiaci
a odmasťovací sprej, určený na citlivé čistenie, pretože
nepoškodzuje čistené plochy. Odstraňuje odtlačky prstov,
mastnotu, zvyšky po hmyze a iné organické nečistoty.
Neobsahuje žiadne brúsne častice – môže sa použiť na
sklenené, smaltované a plastové povrchy. Čistí: okná,
zrkadlá, kancelársku a výpočtovú techniku, klávesnice,
monitory, ovládacie panely strojov, telefóny, obklady
a dlažbu, sedadlá z kože alebo textilu, prístrojové dosky
automobilov.

SPÔSOB POUŽITIA, DÁVKOVANIE
Pred použitím poriadne pretrepte – pena bude bohatšia
a nebude stekať zo zvislých plôch. Nastriekajte na
znečistený povrch a nechajte pár sekúnd pôsobiť. Potom
zotrite čistou handrou alebo papierovou utierkou.
V prípade čistenia skla alebo zrkadla doleštite suchou
handrou. V prípade odstraňovania zvyškov hmyzu
z povrchu automobilov (zrkadlá, sklá, kapota) nastriekajte
na znečistený povrch a nechajte pôsobiť pár minút, potom
povrch umyte ako zvyšok auta.

BALENIE A SKLADOVANIE
Výrobok
je provést
balenýmimo
v 400dosah
ml sprejoch,
12 ks v kartóne.
použití
se musí
potravin. Prostředek
se používá
rozpuštěný
ve vodě
od 0,5 až
Doporučujeme
Skladujte
na v orientačním
suchom, poměru
chladnom
a 2%.
dobre
vetranom
nechat
působit
alespoň pred
15 minut
pro dokonalou
dezinfekci,
poté tlakom,
mieste.
Chráňte
mrazom.
Nádoba
je pod
propláchněte
dostatečným
množstvím
vody a aodstraňte
zbytkynad
odpadu.
chráňte pred
slnečným
žiarením
teplotami
50°C.
Pro
dezinfekci
prostředí
se
doporučují
stejné
dávky
a
čas
kontaktu.
Skladujte oddelene od potravín. Dodržiavajte všeobecné
Manuální aplikace výrobku na podlahy a zdi nevyžaduje proplachování. U
predpisy pre skladovanie tlakových nádob.
automatických myček nechte prostředek působit a poté propláchněte.

- Vhodné dávkování a minimalizace spotřeby vody při
úklidových pracích snižuje dopad na životní
prostředí.
K čištění povrchů, aplikujte 1 uzávěr do kbelíku s vodou (manuální
aplikace) nebo dávkování 0,5% (mechanická aplikace). Účinnost zvýšíte,
pokud výrobek necháte působit 10 až 20 minut před propláchnutím zašlé
špíny. Pro cisternové vozy při čištění kontejnerů nebo ulic, použijte 1

VÝHODY







Neroztekáva sa
Čistí organickú nečistotu
Nezanecháva žiadne šmuhy a dúhový efekt na skle
Nepoškodzuje čistené povrchy
Nespôsobuje koróziu kovov
Vhodná na prípravu povrchov pred tmelením a lepením

HYGIENA A BEZPEČNOSŤ
Riaďte sa pokynmi uvedenými v Karte bezpečnostných
údajov. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po skončení
práce si umyte ruky, prípadne ošetrite krémom.

Nemíchejte s jiným chemickým prostředkem. Nekompatibilní s aniontovými
a fosfátovými čisticími prostředky a oxidačními výrobky. Vyhněte se
přímému kontaktu s očima. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a
okamžitě vyhledejte lékaře. Více informací je uvedeno na štítku s
bezpečnostními pokyny.

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre životné
prostredie. Napomáha pri odbúravaní zvyškovej organickej
hmoty. Rozložiteľnosť povrchovo aktívnych látok je v súlade
s kritériami biodegradability stanovenými v Nariadení ES č.
648/2004.

- Správné zacházení s odpady snižuje dopad na životní prostředíVýrobek je
klasifikovaný jako biologicky odbouratelný. V malých dávkách se může
zlikvidovat biologickými procesy. Kvůli svému biocidnímu charakteru by se
produkt neměl dostat přímo do životního prostředí kvůli své nebezpečnosti
pro vodní živočichy. Správné zacházení s odpady snižuje dopad na životní
prostředí.

