
CLEAMEN 147 - Strojní podlahy s redukovanou pěnivostí

Objem: 5 l Kód výrobku: VC147050099

Popis výrobku:

Návod k použití:

Složení:

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Kapalné

pH: 9-10

Barva: Bezbarvá

Vůně: Svěží zelená, ovocná, květinová

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

Pokyny pro skladování:

Balení:

32 kanystrů ve vrstvě / 4 vrstvy na paletě / 128 ks na paletě

Biocidní látka:

Registrační číslo:

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822

E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz 18.2.2021

Technický list

Vytvořeno dne:

Prostředek určený pro strojní a ruční mytí voděodolných podlahových krytin s příjemnou parfemací. Nepěnivý, s výbornými mycími

vlastnostmi, na podlahy typu Vinyl – PVC, žula, teraco, mramor, pískovec, dlažba, marmoleum, terakota apod. S úspěchem lze použít i na

mytí svislých ploch obkladů pomocí mopů. Využití najde ve všech oblastech úklidu jako obchodní centra, administrativní budovy, školství,

zdravotnictví, ústavech sociální péče a průmyslu.

Nedoporučuje se používat na neošetřené dřevo. Při použití koncentrace vyšší jak 1 %, doporučujeme podlahu nebo svislé plochy setřít čistou

vodou. Prostředek vyniká mimořádnou tolerancí k povrchům.

Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné

brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze

vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal

předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Obsahuje: Alkoholy, C10-12, ethoxylovaný propoxylovaný, N,N-Dimethyldecylamin N-oxid, Etasulfát sodný, Reakční směs: 5-chlor-2-

methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

Složení dle nařízení 648/2004/ES o detergentech: ≥ 5 - < 15 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky a

parfémy.

> 5 °C < 25 °C.
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Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
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