ARKUSZ PRODUKTU

ECOSOL
Neutralny odtłuszczacz, rozpuszczalnik
LINIA ROZPUSZCZALNIKÓW

Uwagi ogólne
ECOSOL
to
silny
odtłuszczacz
do
uniwersalnego zastosowania, stworzony z
naturalnych
substancji,
wolnych
od
węglowodorów,
fosforanów
i
rozpuszczalników pochodnych benzenu.
ECOSOL ma dużą siłę odświeżania i
rozprzestrzeniać przyjemny zapach i świeże.
Jest neutralny i nie uszkadza powierzchni.
Zastosowanie
ECOSOL może być stosowany do:
- mycia i odtłuszczania podłóg, ścian i
wyposażenia
- usuwa ślady kleju, farby i silikonu z podłóg i
innych powierzchni
- eliminuje ślady po długopisach, flamastrach,
pieczątkach i tusz z ławek, biurek, stołów i
ścian
czyszczenie
wałków
i
narzędzi
typograficznych
odtłuszczanie
silników
i
części
mechanicznych
- usuwanie wosku z terakoty i drewna
impregnowanych tłustym woskiem, parafiną i
olejem
- usuwanie pozostałości ze smoły, asfaltu,
wosku, gumy, żywicy ze wszystkich
powierzchni zmywalnych.
Sposób użycia
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ECOSOL może być aplikowany za pomocą
mechanicznych urządzeń do czyszczenia lub
ręcznie za pomocą mopa, gąbki.
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Generalne czyszczenie: rozpuścić z wodą
5/10% (500 ml – 1 l na 10 litrów wody)
Do usuwania wosku na sucho z
parkietu i linoleum: rozpuścić w
wodzie 10/20% (100/200ml na litr
wody)
spryskać
powierzchnię
i
wyczyścić
szczotką
rotacyjną
wyposażoną wczerwony, zielony lub
niebieski
dysk
do
całkowitegowysuszenia i usunięcia
wosku.
Usuń
wilgotną
szmatką
pozostałość wosku.
Czyszczenie konserwacyjne: rozpuścić
w wodzie 0,5/ 15 (50-100 ml na 10
litrów wody)
Po
użyciu
Ecosol
spłukać
powierzchnię wodą.
Przed
zastosowaniem
na
powierzchniach
lakierowanych,
sprawdzić trwałość kolorów.

ARKUSZ PRODUKTU

ECOSOL
Dane techniczne

LINIA ROZPUSZCZALNIKÓW

SKŁAD
STAN FIZYCZNY
ZAPACH
CIĘŻAR WŁAŚCIWY
AKTYWNOŚĆ
ODCZYN pH
pH W ROZTWORZE
ROZPUSZCZALNOŚĆ
BIODEGRADACJA

rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, rozpuszczalniki roślinne,
niejonowe środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące
ciecz przeźroczysta żółta
Przyjemny zapach z nutą cytrusów
0,94
60%
8,5 ± 0,5
8 ± 0,5
całkowita
wszystkie środki czyszczące powierzchnie całkowicie spełniają
wymagania biodegradowalności tlenowej określone w załączniku III do
rozporządzenia (IS) nr 648/2004

Rodzaj niebezpieczeństwa i sposób
zapobiegania
Produkt jest SZKODLIWY: może powodować
uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Unikać
kontaktu ze skórą. Nosić odpowiednie rękawice
ochronne. W razie połknięcia nie wywoływać
wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i
pokazać opakowanie lub etykietę.

Środki ochrony
Okulary ochronne
Rękawiczki gumowe lub
PCV

Dodatkowe informacje
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WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.
Przechowywać w temperaturze 5 - 40
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4 karnistry – 5 l.

