UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ
Intenzivní čisticí prostředek

MARADIN HC 43

Vysoce koncentrovaný intenzivní čisticí prostředek na podlahy

Rozsah použití

Výhody/vlastnosti výrobku

■ Na všechny podlahové krytiny, jako pryž, PVC a neleštěné přírodní a umělé
kameny, kabřinec a keramické dlaždice, a na povrchy

■ Vynikající čisticí síla

■ Vhodné pro sportovní povrchy

■ I u strukturovaných podlahových krytin
■ Vysoká hospodárnost díky úspornému dávkování

■ Ideální pro úklid po dokončení stavby

■ Šetrné vůči materiálu

■ Lze použít i na akrylátové sklo

■ Testováno podle FMPA DIN 18032/2 pro sportovní povrchy
■ Příjemná vůně
■ Vhodný pro použití ve vysokotlakých čističích a v čisticích automatech

HC – silné koncentráty jsou hospodárné:





Úsporné dávkování
Méně místa pro skladování
Nižší náklady na dopravu
Šetří zdroje

Technické údaje
Hodnota pH

10

Barva výrobku

modrozelený

Obal*

1 l láhev
10 l kanystr

Obsahové látky podle AQUA, POTASSIUM LINOLEATE, POTASSIUM
INCI
OLEATE, POTASSIUM PYROPHOSPHATE,
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE,
DECETH-8, ALCOHOL, TRISODIUM DICARBOXYMETHYLALANINATE, PARFUM, MEK, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,
COLORANT
* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.
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UNIVERZÁLNÍ ČISTIČ
Intenzivní čisticí prostředek

MARADIN HC 43

Vysoce koncentrovaný intenzivní čisticí prostředek na podlahy
Použití a dávkování

Upozornění

Udržovací cištení:
10 - 20 ml / 10 l vody

Vždy používat studenou vodu.
Při použití v automatu byste měli nádrže pravidelně čistit a vyplachovat.

Intenzivní cištení:
20 - 40 ml / 10 l vody

Doplňkové výrobky

Čištění automatem:
20 - 80 ml / 10 l vody

Vysokotlaké čištění:
1:20 až 1:50 s vodou

Jednokotoučový stroj:
60 - 100 ml / 10 l vody
Čisticí roztok nalijte do nádrže jednokotoučového stroje
a vyčistěte podlahovou krytinu čisticí houbičkou. Roztok
nečistot vysajte. Případně podlahovou krytinu vyleštěte.

Aktiv G 433 - Intenzivní čisticí prostředek šetrný k materiálu
Planta® Orange P 311 - Ekologický udržovací čisticí prostředek na povrchy,
vysoce koncentrovaný

Standardní věty o nebezpečnosti
H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k
Maradin HC 43 na www.buzil.com.
Kód GISBAU: GU 80
Číslo výrobku*:
HC43-0001R1
HC43-0010R1

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.
Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování
uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za
neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.
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