
Technický list
Cleamen 121 vosk metalický

Objem: 5 l Kód výrobku: VC121050099

Popis výrobku:
Metalický vosk je určen ke zlepšení vzhledu, prodloužení životnosti a lesku podlah typu linoleum, marmoleum,
a ostatních PVC krytin. Vosk má protiskluzné vlastnosti a tudíž je vhodný pro použití s velkým zatížením
zejména ve veřejných budovách, školách a nemocnicích. Voskem ošetřená podlaha má dlouhodobě atraktivní
vzhled, méně se špiní a snadno se udržuje v čistém stavu pomocí neutrálních čisticích přípravků.

Návod k použití:
Prostředek se používá na suchou dokonale vyčištěnou (prostředkem Cleamen 120) a zneutralizovanou podlahu.
Prostředek se nanáší  roztíráním v jednom směru pomocí speciálního mikrovláknového mopu, nebo pomocí
okenního rozmýváku. První vrstva zaplňuje póry a drobné rýhy proto je nutno počítat s vyšší spotřebou, než u
vrstvy následující, viz. tabulka. Následující vrstva se klade po zaschnutí vrstvy předchozí kolmo na původní směr
roztírání. Prostředek má samolešticí vlastnosti, pro dosažení vysokého lesku a zvýšení odolnosti je vhodné po
zaschnutí poslední vrstvy provést přeleštění podlahovým strojem s bílým lešticím padem při vysokých otáčkách.

Spotřeba  v litrech /100 m 2 podlahové plochy podle počtu vrstev
Počet vrstev

1 2 3
Spotřeba L/ 100m 2 3 5 7

pH koncentrátu: 8

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
Nedoporučuje se prostředek aplikovat na dlažbu, dřevo, lamino - plovoucí podlahy, lité podlahy, mramor,
vápencové povrchy, žulu a ostatní přírodní i umělý kámen.

Bezpečnostní pokyny:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah/nádobu likvidujte v souladu
s národními předpisy.

Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství: Tekutina
Barva: Bílá
pH: 7
Zápach: Charakteristický

Pokyny pro skladování:
> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

Balení: 128 kusů na paletě

Výrobce:
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