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Informace o produktu
CC-Sprühmax
1.

Popis produktu

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro rychlé a bezproblémové čištění. Váže
hygienickým způsobem volně ležící prach a nečistoty. Čistí důkladně, nezanechává
šmouhy, nevrství se. Předávkování a bobtnání spojů vlivem velké vlhkosti je touto
metodou zabráněno a zároveň tato metoda umožňuje mlhově vlhké stírání bez nutnosti
silového ždímání. Podlaha je za krátký čas suchá a pochůzná.
2.

Oblasti použití

Laminátové podlahy podle EN 13329, laminátové povrchy (např. kuchyňský nebo
koupelnový nábytek), lakované dýhované dřevěné podlahy, lakované parkety a korkové
podlahy.
3.

Použití

Uzávěr trysky nastavte do otevřené polohy. Čistič nastříkejte rovnoměrně na vhodný
plochý mop (např. CC-Quick-Step s mikrovláknovým potahem), ale mop nepromáčejte.
Následně vytřete prach a jemné nečistoty z podlahy. Čištění provádějte po úsecích
velkých asi 5 m². Mop po ukončení práce nebo při silném znečištění vypláchněte.
Upozornění: Před použitím vyzkoušejte odolnost barev a materiálu na nenápadném
místě. Nevdechujte sprejovou mlhu.
4. Technická data
pH-hodnota:

cca 7,5 (koncentrát)

Obsah látek: Obsahuje
BENZISOTHIAZOLINONE,
parfémy, rozpouštědla.
Giscode:

METHYLISOTHIAZOLINONE,

není určen (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

CC-Sprühmax skladujte uzavřený v originální nádobě v chladu a suchu.
uzamčený a mimo dosah dětí.

Uchovávejte

5. Balení
1000 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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