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NOWY ŚWIEŻY ZAPACH

CEMAL
PKWiU 20.30.22.0

PROFESJONALNY
BIODEGRADOWALNY ŚRODEK
CZYSZCZĄCY

ZASTOSOWANIE:
CEMAL jest doskonałym wysoko wydajnym
profesjonalnym środkiem myjącym, usuwa
stary, zadeptany brud oraz osady z oleju i
tłuszczu.
CEMAL usuwa powłoki polimerowe po:
• pastach podłogowych ( np. CEDRAL-u)
• woskach
• środkach adhezyjnych
oraz pozostałości po remontach:
• tynkach dyspersyjnych
• środkach gruntujących
• farbach emulsyjnych
DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI Z:
wykładzin PCV, płytek ceramicznych,
kamiennych,
klinkierowych,
szklanych,
marmurów, granitów, lastryka, posadzek
epoksydowych i poliuretanowych, tworzyw
sztucznych, ze stali szlachetnej. Doskonały
do usuwania plam z ubrań i innych
materiałów tekstylnych.
W razie wątpliwości zaleca się wykonanie
próby czyszczenia na nieeksponowanym
elemencie.
SPOSÓB UŻYCIA:

Koncentrat CEMAL przeznaczony jest do
rozcieńczania!

MYCIE POWIERZCHNI: do mycia
powierzchni
mocno
zabrudzonych
i
zatłuszczonych
stosować
CEMAL
nierozcieńczony. Oczyszczoną powierzchnię
starannie przemyć wodą. Do mycia
codziennego stosować CEMAL rozcieńczony
wodą 1: 5 i 1:10.
USUWANIE
STARYCH
PAST
POLIMEROWYCH:
zalecane
jest
rozcieńczenie wodą od 1: 2 do 1:5. Nanosić
możliwie grubą warstwą cieczy na powłokę
pasty polimerowej nie dopuszczając do
wyschnięcia. Po ok. 10-15 min. w zależności
od grubości powłoki należy 2-3 krotnie
dokładnie zebrać wilgotną szmatą lub
mopem. Stare wielokrotnie nakładane
powłoki można dodatkowo przeszorować
szczotką. Zmyć resztki powłoki oraz
roztworu.
Oczyszczoną
powierzchnię
starannie przemyć wodą. Po wyschnięciu
podłogi można nanieść świeżą warstwę
antypoślizgowej pasty CEDRAL.
UWAGA: usuwanie powłok polimerowych z
paneli podłogowych i parkietów należy
wykonywać rozcieńczonym CEMALEM,
starając się nie uszkodzić podłogi przez zbyt
długie namaczanie i szorowanie podłogi.
Wydajność ok. 85m2/L
SPRZĄTANIE PO REMONTACH I
BUDOWIE: małe zabrudzenia należy
nasączyć rozcieńczonym CEMALEM 1:5
wodą. W przypadku grubych i starych
stosować
CEMAL
zabrudzeń
nierozcieńczony. Nasączone zabrudzenia
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pozostawić ok. 15 min. a następnie usunąć za
pomocą ściereczki lub szczotki. Jeśli zajdzie
potrzeba powtarzać czynności. Po usunięciu
zabrudzeń powierzchnię dokładnie umyć
wodą.
USUWANIE FARB EMULSYJNYCH Z
TKANIN: Usuwając zaschniętą farbę
emulsyjną z ubrań, tapicerki należy zmoczyć
poplamioną część tkaniny w CEMALU
rozcieńczonym 1:5 i odczekać ok. 10 min.,
następnie pocierając materiał płukać letnią
wodą. Po procesie czyszczenia należy odzież
wyprać.
UWAGA: ze względu na różnorodność
tkanin należy wykonać próbę czyszczenia na
nie widocznym elemencie tkaniny.
DANE TECHNICZNE
pH

9-11

INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZNEGO STOSOWANIA:

Methylisothiazolinone,
chloride)

Benzalkonium

MAGAZYNOWANIE:
Wyrób należy magazynować i składać w
pomieszczeniach suchych, w temp. 5-35ºC,
w
opakowaniach
nienarażonych
na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych
oraz na przemrożenie.
Okres gwarancji: 24 miesiące.
TRANSPORT:
Wyrób bezpieczny. Przewozić zgodnie z
ogólnymi
warunkami
transportu.
Chronić
przed
przegrzaniem
i
przemrożeniem.
OPAKOWANIA:
0,5l; 1l; 5l
uzgodnień.

lub wg indywidualnych

Produkt drażniący w koncentracie

Xi
Działa drażniąco na oczy i skórę *
Chronić przed dziećmi * Zanieczyszczone
oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza * Zanieczyszczoną
skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody
* Nosić odpowiednie rękawice ochronne * W
razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij
porady lekarza – pokaż opakowanie lub
etykietę
SKŁAD:
< 5% anionowe środki powierzchniowo
czynne, 5 ÷ 15 % niejonowe środki
powierzchniowo czynne, rozpuszczalniki
rozpuszczalne w wodzie, alkalia, kompozycja
zapachowa
(Limonene,
Citronellol),
barwniki,
substancje
konserwujące
(Methylchloroisothiazolinone,
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Dane w niniejszej ulotce zostały napisane na podstawie wyników testów i doświadczeń prowadzonych w ściśle określonych warunkach. Nie mogą
jednak stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, czy określony produkt ma zastosowanie do jego
celów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podjęcie wszystkich koniecznych środków bezpieczeństwa niezależnie od tego czy są one
wskazane w tym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo zmiany instrukcji bez uprzedniego zawiadomienia.

