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Informace o produktu

CC-Fleckenspray R
1. Popis
Profesionální přípravek k odstraňování zvláště tvrdošíjných, vodou nerozpustných skvrn.
Odstraňuje rychle a důkladně lepidla, zbytky barev, lak, fixy, lak na nehty, olej, tuky, asfalt
a mnohé další.
2. Oblasti použití
Barevně stálé textilní podlahové krytiny, čalounění a textílie.
3. Použití
Na textilních podlahoinách a kobercích skvrnu krátce postříkejte CC-Fleckenspray R a
odsajte pomocí savého hadříku, který nepouští vlákna. U čalounění a textílií nastříkejte
přípravek na savý hadřík a skvrnu jím vyčistěte tupováním. Skvrnu odstraňujte vždy
bodovým odsáváním od kraje do středu. Při odstraňování žvýkaček nebo disperzních
barev skvrnu nastříkejte, nechejte asi 30 vteřin působit a opatrně odtupujte. Hrubé
nečistoty odeberte nejprve čajovou lžičkou nebo nožem a potom znovu nastříkejte
přípravek a nečistotu odsajte hadříkem.
Upozornění: Před použitím vyzkoušejte odolnost barev a materiálu na nenápadném
místě. Nestříkejte na choulostivé povrchy (např. lakované části nábytku),
popř. je zakryjte.
4. Technické údaje
pH-hodnota: nelze určit, formulace na bázi rozpouštědel
Obsah látek: Obsahuje parfémy, CITRAL, LIMONENE, rozpouštědla, hnací plyn.
Giscode:

není určen (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

CC-Fleckenspray R podléhá směrnicím o nebezpečných chemických látkách a je
označena symbolem nebezpečí “F+” s upozorněním na nebezpečí “Extrémně hořlavý”.
Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.
Opakovaný kontakt může vést ke křehnutí nebo popraskání kůže. Výpary mohou způsobit
ospalost a nevolnost. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte
pouze v dobře větraných prostorách.
CC-Fleckenspray R skladujte uzavřený v originální nádobě v chladu a suchu. Uchovávejte
obal na dobře větraném místě. Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
5. Zajištění kvality
Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR).
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6. Balení
200 ml – spray

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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