INFOMACE O PRODUKTU
INFORMATION

SYNTEKO REMOVER
1692
Synteko REMOVER je základní čisticí prostředek, který velmi efektivně odstraňuje
nečistoty, skvrny, staré nánosy a leštěnky.

OBLAST POUŽITÍ:
Používá se před mezibroušením pro lakování,
před přelakováním nebo přeolejováním,
nebo pro odstranění již dříve aplikovaných
údržbových prostředků jako např. Synteko
NEWSHINE

TECHNICKÁ DATA:

VLASTNOSTI PRODUKTU:
Efektivně odstraňuje nečistoty, stopy po gumových
podpadcích, krému na boty, rtěnku, inkoust, a další skvrny

UPOZORNĚNÍ:
Není vhodné pro použití na neošetřené parkety a korkového
podlahy.
Vosk z povrchově ošetřených podlah Synteko REMOVER
NEODSTRANÍ. Takové podlahy se musí vybrousit na dřevo.

ZÁKLADNÍ MATERIÁL

vodný roztok kation a neionogen- ních
tenzidů (smáčecí prostředky a
detergenty), zásady a parfémy

HUSTOTA

cca 1100 kg/m³

pH

cca 10,5

TRVANLIVOST

V uzavřeném obalu 36 měsíců od data
výroby (uvedeno na obalu)

SKLADOVÁNÍ

Nesmí zmrznout. Skladujte při teplotě
od +10°C do +30°C

VELIKOST BALENÍ

1L

NÁVOD K POUŽITÍ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Vysajte nebo vytřete podlahu mopem, abyste odstranili nečistoty.
Připravte Synteko REMOVER následovně:

pro běžné čištění, ½ - 1 díl Synteko REMOVER do 100 dílů vody

pro hrubé znečištění, 2–3 díly Synteko REMOVER do 100 dílů vody
Namočte hadr do směsi - nevylévejte přímo na podlahu.
Vytřete mokrým mopem, nechte směs působit několik minut a poté vytřete suchým mopem.
Pokud má být podlaha vybroušena a nově natřena, doporučuje se vytření roztokem: 1 díl octa v 9 dílech vody.
Před přebroušením a znovu natřením musí být podlaha zcela suchá.

Výrobce :
Synteko AB Sweden
www.synteko.com
ZDRAVOTNÍ & BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Nebezpečí. POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Podrobné informace a návod k použití naleznete v našich bezpečnostních listech na
www.synteko.com. Následující upozornění je pouze výběr z nejdůležitějších informací. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná
lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci
důkladně omyjte kůži. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Obsahuje : 205-483-3 2-aminoethan-1-ol.
Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou
výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení osob a
poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.

