ECOCLEAN PRO
Ekologiczny środek czyszczący, zaprojektowany z biodegradowalnych i
przyjaznych dla środowiska składników. Szczególnie nadaje się do czyszczenia
trudnych i trwałych zabrudzeń. Jego formuła sprawia, że jest to idealny produkt
do czyszczenia mikrocementów.

Właściwości
•
•
•

Ekologiczne.
Biodegradowalne.
Wysoce skuteczne przy trudnych i trwałych zabrudzeniach.

•
•
•
•
•

Charakter: organiczne i nieorganiczne środki powierzchniowo czynne i inne dodatki
Wygląd: przezroczysta ciecz
Kolor: żółty
pH: 10,5-11,5.
Gęstość: 1,015 ± 0,005 g/ml.

Dane techniczne

Zastosowanie
Spryskać produkt bezpośrednio na obrabianą powierzchnię, pozostawiając go do
działania na kilka sekund. Następnie przetrzeć szmatką i spłukać.
Ważne: przed użyciem Ecoclean PRO należy odczekać co najmniej dwa
tygodnie od nałożenia Topsealer WT One Coat lub Topsealer WT Quick Dry,
aby zagwarantować jego właściwe utwardzenie i tym samym uniknąć jego
uszkodzenia.

Specjalne środki ostrożności

W przypadku kontaktu z oczami czyścić dużą ilością wody przez 15 minut.
W przypadku kontaktu ze skórą zmyć wodą i mydłem. Nie połykać. W przypadku
połknięcia nie wywoływać wymiotów i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
Zaleca się przestrzeganie następujących środków:
• Dobra wentylacja
• Okulary ochronne chroniące przed rozpryskami wody
• Rękawice gumowe
Puste pojemniki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby
zapobiec wysychaniu lub zagęszczaniu produktu, po każdym użyciu należy
zamknąć pokrywę.
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Produkt nie jest toksyczny, niebezpieczny ani łatwopalny w normalnych
warunkach użytkowania. Produkt ten nie zawiera żadnych szkodliwych
substancji, które na mocy obecnego rozporządzenia doprowadziłyby do
podjęcia dodatkowych środków w odniesieniu do jego etykietowania.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Presentación
Prezentowany jest w pojemnikach 5-litrowych.

Warunki przechowywania
Produkt musi być przechowywany w oryginalnie zamkniętym pojemniku,
chronionym przed wpływami atmosferycznymi.
w miejscu suchym i dobrze wentylowanym, z dala od źródeł ciepła i
bezpośredniego światła słonecznego. Czas użytkowania wynosi 1 rok od daty
produkcji, właściwie zachowany.

Produkt nie może być używany do celów innych niż określone, bez uprzedniej pisemnej instrukcji obsługi.
Użytkownik jest zawsze odpowiedzialny za podjęcie odpowiednich środków w celu spełnienia wymogów
określonych w prawodawstwie. Karty charakterystyki produktu są dostępne do użytku profesjonalnego.

Ostatnie wydanie: czerwiec 2018 r.
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