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Środek do czyszczenia bieżącego klasy Premium

UZIN Resilient Care
Gotowy do użycia środek do czyszczenia i pielęgnacji elastycznych wykładzin podłogowych.

Opis:
Środek czyszczący UZIN Resilient Care jest niepozostawiającym smug preparatem o neutralnym pH do codziennego
czyszczenia i konserwacji wszystkich elastycznych wykładzin podłogowych w obiektach mieszkalnych i użytkowych.

Nadaje się do:
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Elastycznych wykładzin podłogowych
LVT/LVP (paneli i płytek winylowych)
Linoleum
VCT (płytek kompozytowych winylowych)
Wykładzin kauczukowych
Kamienia naturalnego i sztucznego
Obiektów mieszkalnych (mieszkania, domy)
Obiektów użytkowych (biura, szpitale, szkoły, uniwersytety, biblioteki, sklepy, mieszkalnictwo wspomagane)

Zalety / właściwości produktu
Środek czyszczący klasy Premium UZIN Resilient Care nie
pozostawia smug na czyszczonej podłodze, nadaje się do
codziennego stosowania.

3 Uniwersalne
3
3
3
3
3

zastosowanie / do wszystkich elastycznych
wykładzin podłogowych, a także do kamienia naturalnego
i sztucznego
Gotowy do użycia
Neutralne pH – bezpieczny dla wszystkich podłóg
Doskonały do codziennego czyszczenia
Czyści w jednym cyklu roboczym
Nie pozostawia żadnych śladów

Dane techniczne:
Opakowanie:
Okres przechowywania:
Kolor:
Zapach:
Temperatura stosowania:
Czas otwarty:
Mo¿liwośæ wchodzenia:

5 l kanister z tworzywa sztucznego,
0,75 l butelka z tworzywa sztucznego
24 miesi¹ce
zielony
neutralny
16 – 24 °C
1 godzina*
gdy pod³oga jest sucha w dotyku

*W temperaturze 21°C i przy wilgotności wzglêdnej 65%.
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UZIN Resilient Care
Sposób stosowania:

3 Podłogę zamieść, zebrać kurz mopem i/lub odkurzyć
odkurzaczem.
3 Preparat UZIN Resilient Care rozcieńczyć w proporcji
1:200 z wodą (50 ml na 10 litrów).
3 Wytrzeć powierzchnię na wilgotno mopem drobnowłóknistym.
3 Pozwolić, żeby wilgotna powierzchnia sama wyschła,
nie należy wycierać ponownie.

BHP i ochrona środowiska:
Środek czyszczący na bazie wody. Niezapalny. Zaleca się używanie kremów
ochronnych oraz przewietrzanie obszaru pracy. Należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych na etykiecie produktu oraz karty charakterystyki produktu.

Usuwanie odpadów:
Pozostałości produktu należy w miarę możliwości gromadzić do ponownego wykorzystania. Nie wylewać do kanalizacji, ścieków ani gruntu. Opróżnione, niekapiące
pojemniki z tworzywa sztucznego nadają się do recyklingu. Opakowania z płynną
pozostałością preparatu oraz płynne resztki produktu są odpadem specjalnym.
Wyschnięte resztki produktu są odpadem budowlanym.

Ważne wskazówki:

3 Oryginalnie zapakowany produkt może być przechowy-

wany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez
przynajmniej 24 miesiące. Produkt chronić przed
mrozem. Rozpoczęte opakowania należy starannie
i szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość. Przed użyciem odczekać aż temperatura produktu
zrówna się z temperaturą w pomieszczeniu.
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Podane tutaj informacje bazują na naszym doświadczeniu i skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na
budowie i warunków stosowania preparatu nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Finalna jakość wykonanej pracy zależy więc od
fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę lub zasięgnąć
porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej podłogi. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej produktu tracą ważność
wszystkie poprzednie karty techniczne produktu. Aktualna wersja niniejszej karty technicznej produktu dostępna jest na naszej stronie internetowej www.uzin.pl

