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Informace o produktu

Original Asalin

1. Popis
Čistící a ošetřovací prostředek na lakovaný nábytek, plastový nábytek a také ušlechtilou
ocel nebo hliníkové povrchy v interiéru i exteriéru. Kombinuje čistící sílu vodou
rozpustných účinných látek s ochranným účinkem vysoce kvalitních ošetřovacích olejů.
Odstraňuje vodou rozpustná znečištění, ošetřuje a oživuje povrch. Odstraňuje nečistoty,
otisky rukou a skvrny, kryje škrábance a obnovuje krásu původního barevného tónu
ošetřeného povrchu. Udržuje dřevo poddajné a zamezuje tvorbě trhlin, působí
antistaticky. Neobsahuje brusivo, parafín, silikon. Nevrství se a nelepí na povrchu.
2. Oblasti použití
Lakovaný nábytek (světlý i tmavý), plastový nábytek, ušlechtilá ocel, hliník (zahradní
nábytek, víka grilů) a ostatní lakované povrchy (např. rámy dveří a oken, obložení stěn a
stropů, hudební nástroje, lakování na autech a lodích). Je vhodný také pro smaltované
povrchy, povrchy z umělých hmot (např. surfovací prkna, sportovní nářadí, campingový
nábytek, cestovní přívěs uvnitř i zvenčí), laminátové povrchy (např. kuchyňský nábytek a
pracovní desky) a také pro povrchy z mramoru a břidlice. Není vhodný pro olejovaný a
voskovaný nábytek.
3. Použití
Lahvičku důkladně protřepat. Original Asalin nanést na savý hadřík (např. lněný hadřík),
který nepouští vlákna a plochu tímto otírat. Na dřevu pracovat ve směru kresby. Čistým
hadříkem poté vyleštit dosucha. Nestříkat přímo na povrch. Nepoužívat při přímém
slunečním záření. Na povrchy, které byly dosud ošetřovány politurami nebo spreji s
obsahem vosků, parafínu nebo silikonu, popřípadě jsou silně znečištěné, aplikovat
Original Asalin opakovaně tak dlouho, až je plocha opticky bezvadná.
Upozornění:

U choulostivých nebo porézních povrchů (např. světlý dub) před použitím
vyzkoušet použitelnost na nenápadném místě. Na ošetřených površích
neprovádět odstraňování prachu napuštěnými prachovkami.

4. Technické údaje
pH-hodnota:
Obsah látek:

cca 8,0
méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, méně než 10%
alifatické uhlovodíky. Obsahuje BENZISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE, parfémy, ošetřovací komponenty.

Giscode:

není testován (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)
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Original Asalin skladujte uzavřený v originální nádobě v chladu a suchu. Obsahuje směsi
uhlovodíků. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
Při požití
nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Uchovávejte uzamčený a
mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

5. Balení
275 ml - plastová láhev
1 kus - foliový sáček s impregnovaným hadříkem připraveným k použití

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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