PODŁOGI, WYKŁADZINY

C368
FLOOR MATIC

niskopieniący preparat
do maszynowej pielęgnacji
podłóg

Zastosowanie:
Preparat firmy VOIGT C368 FLOOR MATIC
to szybkoschnący środek do automatów myjących. Do zastosowania na twardych posadzkach
typu: gres, PCV, żywiczne, terazzo, lastriko, granit.
Szczególnie zalecany do obiektów wielkopowierzchniowych takich jak: supermarkety, hale,
dworce i lotniska.
Preparat firmy VOIGT C368 FLOOR MATIC to
produkt do profesjonalnego zastosowania.
Sposób użycia:
ZASTOSOWANIE W AUTOMATACH:
Do automatów myjących stosować roztwór
od 0,7% do 1% (od 70 do 100 ml środka na 10 I
wody), w zależności od stopnia zabrudzenia mytej
powierzchni.
MYCIE RĘCZNE: Należy stosować roztwór od
1% do 3 % (od 100 do 300 ml środka na 10 I wody),
w zależności od stopnia zabrudzenia mytej
powierzchni.

pH koncentratu: 0
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pH roztworu:

EKOLOGIA
Użyte surowce są biodegradowalne.
Środek nie zawiera APEO,
konserwantów i formaldehydu.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C368 FLOOR MATIC należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

PODŁOGI, WYKŁADZINY

C368
FLOOR MATIC
niskopieniący preparat
do maszynowej pielęgnacji podłóg

Preparat firmy VOIGT C368 FLOOR MATIC
to szybkoschnący środek do profesjonalnego
zastosowania do automatów myjących.
§ szczególnie zalecany do obiektów wielkopowierzchniowych takich jak: supermarkety, hale,
dworce i lotniska
§ do zastosowania na twardych posadzkach typu:
gres, PCV, żywiczne, terazzo, lastriko, granit
§ ochronna warstwa zabezpiecza przed ponownym
zabrudzeniem

Informacje o bezpieczeństwie:
H290: Może powodować korozję metali;
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz
uszkodzenia oczu; P234: Przechowywać
wyłącznie w oryginalnym opakowaniu;
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy;
P 3 0 1 + P 3 3 0 + P 3 3 1 : W P R Z Y PA D K U
POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać
wymiotów; P303+P361+P353: W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody lub
prysznicem; P304+P340: W PRZYPADKU
DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do
swobodnego oddychania; P305+P351+P338:
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać; P310: Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/
lekarzem. Substancje, które mają wpływ na
klasyfikację: Metakrzemian sodowy pięciowodny;
Wersenian czterosodowy; Wodorotlenek sodu.

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.

Opakowania:
Kanister 10 L

Skład:
5-15 % EDTA (kwas etylenodiaminotetraoctowy)
i jego sole, <5 % NTA (kwas nitrylotrójoctowy)
i jego sole, <5 % anionowych środków
powierzchniowo czynnych.

Niebezpieczeństwo

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji
(nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu C368 FLOOR MATIC należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.

