PODŁOGI, WYKŁADZINY

C331
FLOOR EASY

środek do mycia podłóg
na bazie alkoholu

Zastosowanie:
Preparat firmy VOIGT C331 FLOOR EASY to
antystatyczny ekonomiczny preparat o właściwościach antypoślizgowych do mycia bieżącego
wodoodpornych podłóg.Nie odkłada się na mytych powierzchniach, szybko odparowuje pozostawiając delikatny przyjemny zapach. Zalecany do
PCV, linoleum, kamienia naturalnego, betonu,
marmuru, podłóg ceramicznych, gresu, lakierowanych parkietów oraz paneli. Chroni przed
osadzaniem się kurzu.
Preparat firmy VOIGT C331 FLOOR EASY
to produkt do profesjonalnego zastosowania.
Sposób użycia:
Zalecane stężenie: 0,5%÷1% (50÷100 ml
na 10 l wody).

pH koncentratu: 0
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pH roztworu:

Antypoślizgowość

PRODUKT SPEŁNIA
WYMOGI NORM:
EN 13036-4

EKOLOGIA
Zastosowane związki powierzchniowo
czynne są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO,
kwasu solnego i aldehydów.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C331 FLOOR EASY należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

PODŁOGI, WYKŁADZINY

C331
FLOOR EASY

środek do mycia podłóg
na bazie alkoholu

Preparat firmy VOIGT C341 FLOOR PROTECT
to antystatyczny ekonomiczny preparat
o właściwościach antypoślizgowych do mycia
bieżącego wodoodpornych podłóg.
§ nie odkłada się na mytych powierzchniach,
szybko odparowuje pozostawiając delikatny
przyjemny zapach
§ z a l e c a n y d o P C V, l i n o l e u m , k a m i e n i a
naturalnego, betonu, marmuru, podłóg
ceramicznych, gresu, lakierowanych parkietów
oraz paneli
§ chroni przed osadzaniem się kurzu
Informacje o bezpieczeństwie:
Powierzchnie mające kontakt z żywnością po
umyciu obficie spłukać wodą. Karta charakterystyki dostępna na żądanie (EUH210).
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody
wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem
stosowania środka.
Okres ważności:
24 m-ce od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Data i numer serii produkcji na
opakowaniu.
Skład:
<5 % niejonowych środków powierzchniowo
czynnych, kompozycje zapachowe: LIMONENE,
środki konserwujące: BENZISOTHIAZOLINONE,
SODIUM PYRITHIONE.
Opakowania:
Butelka 1 L
Kanister 5 L i 10 L

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C331 FLOOR EASY należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

