ČISTIT a PEČOVAT

ČISTIČ S BĚLÍCÍM ÚČINKEM
-

neobsahuje kyselinu
oblasti použití: dlažby, desky, zdi a svahová opevnění
1000 ml

UPOZORNĚNÍ:
Pozor: Citlivý uzávěr. Produkt uchovávejte a přepravujte v chladu, ve tmě a nastojato. Při násilném uzavření
negarantujeme těsnost.
Nenanášejte na prudkém slunci nebo na zahřátý povrch. Stříkance na textiliích, dřevu, kovu atd. mohou způsobit světlé
skvrny. Proto je případně okamžitě omyjte čistou vodou v dostatečném množství. Produkt nesmí přijít do kontaktu
s rostlinami - mohou být poškozeny. Produkt se nesmí dostat do povrchových odpadních vod. Nepoužívejte spolu s jinými
produkty, protože se mohou uvolnit nebezpečné plyny (chlór). V zásadě je třeba před použitím tento produkt vyzkoušet
na snášenlivost na vhodném místě. Při nesprávném použití zaniká jakákoli záruka za eventuální škody.
Složení dle EG 648/2004 VO o čisticích prostředcích:
< 5 % bělící prostředek na bázi chlóru, neionogenní tenzidy
UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ:
R 36/38 dráždí oči a pokožku
RADY NA BEZPEČNOST:
S2 nesmí přijít do rukou dětem. S 23: Aerosol nevdechovat. S 26: Při kontaktu s očima okamžitě důsledně vypláchnout
vodou a konzultovat s lékařem. S 37: Nosit vhodné ochranné rukavice. S 46: Při požití si okamžitě vyžádat radu lékaře a
mít k ruce balení nebo etiketu. S 56: Tento produkt i obal ekologicky zlikvidovat.
Trvale působící silný čistič na bázi aktivního chlóru k profesionálnímu a snadnému čistění všech betonových povrchů.
Výborně vhodný k aktivnímu odstranění tmavých rostlinných usazenin nebo zbarvení. Čistič s bělícím účinkem se postará
o světlé a bezezbytkově čisté povrchy – bez časově náročného drhnutí hadříkem nebo kartáčem. K tomu může být nové
znečištění na více měsíců zřetelně omezeno.
OBLASTI POUŽITÍ:
Betonové povrchy v exteriérech, např. terasy, schody, zdi atd.
APLIKACE:
Dle stupně znečištění zřeďte koncentrát vodou v poměru 1:3 (300 - 400 ml ≙ cca 3 - 4 hrnečky na 1 litr vody) až 1:10 (100
ml ≙ cca 1 hrneček na 1 litr vody) a dostatečně naneste na suchý podklad např. rozprašovačem. Extrémní znečištění
mohou být také ošetřena nezředěným koncentrátem. Následně případně rozetřete kartáčkem a nechte působit
minimálně cca 15 - 30 minut. Poté umyjte čistou vodou nebo nechte opršet. Při silném znečištění proces zopakujte.
VYDATNOST:
Cca 15 - 100 m² / 1 litr GODELMANN Čističe s bělícím účinkem - dle znečištění a savosti povrchu
TIP:
Pro účinnou ochranu čištěných povrchů doporučujeme prodyšnou dlouhodobou impregnaci pomocí GODELMANN
Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt (dodatečné zintenzivnění barvy).
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