CC-Dr. Schutz GmbH
Vývoj • Výroba • Logistika
Výroba a distribuce vysoce kvalitních
čistících a ošetřovacích produktů pro
podlahoviny a také čistících systémů

Výhradní dovozce pro Českou republiku:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Vídeňská 51
669 02 Znojmo
tel: +420 515 227 272
fax: +420 515 260 423
mobil office: +420 602 124 222
office@dema-dekor.cz • www.dr-schutz.cz

Informace o produktu
CC-Čistič markýz
1. Popis produktu
K životnímu prostředí a k materiálům šetrný čistící koncentrát pro důkladné a pravidelné
čištění povrchů markýz a stínidel z látky nebo PVC-tkaniny apod. Je šetrný k barvám a
povrchu. Odstraňuje nečistoty vzniklé povětrnostními vlivy a ptačí trus. Neobsahuje
fosfáty a je pH-neutrální v používaných koncentracích.

2. Oblasti použití
Pro čištění markýz, slunečníků, pavilonů, oddělovacích stěn, slunečních plachet,
střešních oken apod.

3. Použití
CC-Čistič markýz nastříkat rovnoměrně na předvlhčený povrch a nechat krátce působit.
Během doby působení musí zůstat čištěná plocha vlhká. Následně kartáčem nebo
houbou povrch mechanicky přečistit. Povrch může být přečištěn také vysokotlakým
čistícím strojem. Poté rozpuštěné nečistoty setřít a povrch opláchnout velkým množstvím
vody. Pro zamezení utvoření skvrn z vlhkosti nezavírat markýzy, slunečníky apod. nikdy
ve vlhkém stavu.
Spotřeba:

500 ml vystačí na cca 15 m2 (podle stupně znečištění)

Před čištěním vyzkoušet odolnost barev a materiálu na nenápadném místě.

4. Technické údaje
pH-hodnota:
Obsah látek:

Giscode:

cca 8,0 (koncentrát)
5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové
povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky. Obsahuje
BENZISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE,
parfémy,
CITRAL, LIMONENE, rozpouštědla.
GU 50 (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

CC-Čistič markýz
skladujte uzavřený v originální nádobě v suchu a chladnu.
Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

5. Zajištění kvality
Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR)
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6. Balení
500 ml - plastová láhev s rozprašovačem

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších
vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící
techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na
materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo
poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti
naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů
na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a
není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a
norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji
platnost.
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