IPARI FELÜLET TISZTÍTÓSZER
Az OG BIOCLEAN Ipari felület tisztítószer segítségével, szinte újjá lehet varázsolni a
kültéri kőfelületeket, burkolatokat, homlokzatokat. Könnyedén eltávolítja, akár a makacs
szennyeződéseket is. A tisztítószer alkalmazható; márvány, gránit, kültéri járólap, beton és
egyéb kőfelületeken egyaránt.
Tisztítószer előnyei:
-

Semmilyen felületet nem okoz károkat!

-

Széles körben felhasználható

-

Használatával pénzt spórol meg

-

Könnyedén eltávolítja a különböző szennyeződéseket, akár a rozsdát is

-

A növények és fák okozta csúszós felületeket is megszünteti

-

Rendszeres használatával nehezebben tapadnak le az újabb szennyeződések

-

Teraszon, kertben teljes biztonsággal használható, mivel semmilyen kártékony anyag
nincs a szerben

-

Védő felszerelés használata nem szükséges (maszk, kesztyű, ruha)

-

Könnyű, gazdaságos szórófejes használat

-

Tárolásához nem kell, extra odafigyelés

-

Baktérium és gombaölő hatású penészesedés ellen kiválóan alkalmas!

-

Illatmentes

-

Bőrbarát.

Fő alkalmazási terület:
-

Bármilyen kőfelületen; márvány, gránit, kültéri járólap, beton... stb.

-

Teraszokon, kerti járólapokon biztonsággal használható

-

Felhasználható minden olyan felületen, amelynek a víz nem árt!

-

Kiváló penészfoltok ellen!

Jellemzői:
Halmazállapot:

Folyékony

Szag:

Illatmentes

Szín:

Áttetsző

PH-érték:

10-11

Forráspont:

100 Celsius

Veszélyes anyag:

Nincs

www.ogbioclean.com

Összetevők: A biztonsági adatlapon felsorolt kémiai anyagok.
Nem tűzveszélyes!
Kiszerelés:
• A termék 1 literes szórófejes flakonban, 5 és 10 literes kannában rendelhető.
Tárolás:
-

Fagytól védett

-

Naptól védett

-

Száraz helyen

-

Eredeti csomagolásban.

Adagolás:
-

A szennyeződéstől függően, 1-3 fújás a kezelendő felületre.

Alkalmazás:
-

Használat előtt felrázandó.

-

A szennyeződéstől függően, kellő mennyiségű szert, vigyük fel a tisztítandó felületre.

-

Szükség szerint, szivaccsal/kefével dörzsöljük meg, majd minden esetben nedves
ronggyal töröljük le.

-

Szükség szerint, a folyamat megismételhető.

Biztonsági előírások, adatok:
Veszély szimbólum: Kockázati tényezők: Biztonsági javaslatok:


Gyermekektől távol tartandó.



Szemmel való érintkezés esetén, bő vízzel alaposan ki kell
mosni.

Vizsgálatok:
• Fertőtlenítő hatásvizsgálat MSZ EN 1276:2010; MSZ EN 1650:2008+A1:2013 Wessling
Hungary Kft. Jegyzőkönyv száma: 288458/1
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