DUKE

Nisko pieniący preparat czyszczący ogólnego
przeznaczenia, skutecznie usuwa wosk oraz
parafinę

Duke jest preparatem czyszczącym ogólnego zastosowania, który dokładnie usuwa trudno usuwalne
materiały takie jak syntetyczne warstwy zabezpieczające posadzki, wosk, i inne chemiczne osady. Może
być stosowany zarówno do czyszczenia ręcznego jak i maszynowego. Doskonały preparat do usuwania
tłustych powłok z powierzchni posadzki. Wszystkie twarde powierzchnie odporne na działanie wody i alkali
np.: posadzki betonowe, PCV, oraz wszelkiego rodzaju powierzchnie np.: ściany.

POWIERZCHNIE

SPOSÓB UŻYCIA

ZABRUDZENIA DOZOWANIE
LEKKIE

100 ml preparatu na 10L wody

ŚREDNIE

150 ml preparatu na 10L wody

SILNE

250 ml preparatu na 10L wody

INSTRUKCJA UŻYCIA
Odnawianie posadzek pokrytych woskiem:
1.
2.
3.
4.
5.

Zamieść posadzkę za pomocą mopa
Rozcieńczyć preparat w zimnej wodzie w proporcji 1:60
Rozprowadzić roztwór preparatu na posadzce za pomocą mopa
Odczekać około 3 minut a następnie zebrać roztwór z posadzki mopem lub odkurzaczem
Nie spłukiwać posadzki wodą a jedynie wyfroterować dla uzyskania wysokiego połysku
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INFORMACJE DODATKOWE
Dostępne pojemności: 1L, 5L, 20 L
Wartość pH: 12,0 – 13,0
Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;
PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;
Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież
ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/ zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie
z krajowymi przepisami. Zawiera metakrzemian disodu. Zawiera mniej niż 5% anionowych środków powierzchniowo
czynnych, EDTA i jego sole. Zawiera kompozycję zapachową.
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