Pesusaine

CLEAN
Vesipohjainen pesunestetiiviste lattioiden puhdistukseen
Käyttöalueet:
Soveltuu käytettäväksi seuraavien lattioiden puhdistukseen:

Syväpuhdistus:
Annostelu(1):
200 ml / 5 litraan vettä tai väkevämpänä aina
laimentamattomaan



lakatut parketti- ja puulattiat sekä korkkilattiat



öljytyt ja vahatut parketti- ja puulattiat



lakatut ja öljytyt valmisparketit



linoleum-lattiat

Ominaisuudet / edut:



PVC

Vesipohjainen neutraali yleispesuneste kaikille lattioille.



Luonnon- ja keinokivilattiat



Natural and synthetic stone floors

Normaali puhdistus:
Annostelu:
50 - 100 ml / 5 litraan vettä
Soveltuu käytettäväksi PALLMANN-tuotteilla
lattioiden syväpuhdistukseen:



öljytyt ja vahatut parkettilattiat
öljytyt ja vahatut valmisparketit

(1)Sekoitussuhde määräytyy tarpeen ja lattian likaisuuden mukaan sekoitussuhteesta 200 ml / 5
litraan vettä ja aina laimentamattomaan saakka. Tarkemmat ohjeet parketti- ja puulattioiden
puhdistus ja hoito -ohjeesta.






käyttövalmis
helppokäyttöinen
kuivuu nopeasti
pH-neutraali

Tekniset tiedot:
öljyttyjen Pakkaus:
Pakkauskoko:
Varastointiaika:

Muovipullo ja kanisteri
0,75 ja 10 litraa
Vähintään 24 kuukautta, suojattava
jäätymiseltä

Väri:
väritön
Valmistelevat työt:
Puhdista lattia pölystä ja liasta mopilla, harjalla tai imurilla. Jos
lattialla on öljyä, rasvaa tai vahaa on tehtävä syväpuhdistus
PALLMANN CLEAN STRONG pesunesteellä.

CLEAN
Normaali puhdistus:
1.
2.
3.

4.

Sekoita purkki hyvin.
Sekoita noin 50 – 100 ml pesunestetiivistettä 5 litraan
vettä ja puhdista lattia mikrokuitumopilla tai liinalla.
Suosittelemme jatkamaan lattian hoitoa kyseessä
olevan lattian pintakäsittelyn hoito-ohjeen mukaisesti
PALLMANN CLEAN -pesun jälkeen.
Tarkemmat ohjeet puhdistuksesta ja hoitokäsittelyjen
rytmityksestä löytyvät parketti- ja puulattioiden
puhdistus ja hoito -ohjeesta.

PALLMANN-tuotteilla öljyttyjen lattioiden syväpuhdistus:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Sekoita purkki hyvin.
Laimenna PALLMANN CLEAN pesunestettä lattian
likaisuusasteen mukaan (400 ml / 10 litraan vettä tai
väkevämpänä aina laimentamattomaan saakka).
Levitä PALLMANN CLEANING MOP mopilla tai liinalla
kosteana puhdistettavalle lattialle. Anna vaikuttuu
enintään 2 – 5 minuuttia.
Irrota lika soveltuvalla mopilla, harjalla tai PALLMANN
UNO lattianhoitokoneella (vihreällä kiillotuslaikalla).
Syväpuhdistuksen jälkeen lattia on ehdottomasti
pestävä puhtaalla vedellä.
Puhdista työvälineet vedellä.
Syväpuhdistustettu lattia tulee huoltoöljytä soveltuvalla
tuotteella (PALLMANN MAGIC OIL 2K tuotesarja /
MAGIC OIL 1K).
Tarkemmat ohjeet parketti- ja puulattioiden puhdistus
ja hoito -ohjeesta.

Tärkeitä huomioita:






Säilyy
vähintään
24
kuukautta
alkuperäispakkauksessa
lämpimässä
tilassa
varastoituna. Suojattava jäätymiseltä. Sulje avatut
purkit tiiviisti.
Uudet lakatut lattiat saa puhdistaa PALLMANN CLEAN
pesunesteellä aikaisintaan 8 päivän kuluttua.
Uudet öljytyt MAGIC OIL 1K käsittelyt saa puhdistaa
aikaisintaan 4 päivän kuluttua ja MAGIC OIL 2K
käsitellyt aikaisintaan 12 tunnin kuluttua
Säännöllinen hoito PALLMANN hoitotuotteilla pidentää
lattian käyttöikää ja parantaa ulkonäköä.
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PALLMANN GmbH / A Company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 / 97076 Würzburg / Germany
Telefon +49 931 27964-0 / Telefax +49 931 27964-50
Internet www.pallmann.fi / E-Mail info@pallmann.fi

Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu:
Ei syttyvää. Huolehdi työn aikana tilan tuuletuksesta ja käytä käsien suojavoidetta.

Jätehuolto:
Kerää tuotejäämät jos mahdollista ja käytä. Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöön tai
maaperään. Huuhtele tyhjät purkit vedellä ja toimita kunnallisen jätehuollon ohjeiden mukaisesti
kierrätykseen. Jos purkkeihin jää ylimääräistä tuotetta, toimita ne kunnalliseen jätehuoltoon
ongelmajätteenä.
Tuotekortin ohjeet perustuvat kokemukseen ja huolelliseen tutkimukseemme. Tämän tuotekortin
ohjeet ja suositukset on tehty ilman takuusitoumusta, koska työkohteiden erilaiset olosuhteet,
rakenteet ja käytetyt työtavat työmaalla ovat valvontamme ulkopuolella. Työn laatu ja oikean
tuotteen valinta riippuu työntekijän omasta kokemuksesta ja tuotteiden oikeasta käytöstä. On
käyttäjän omalla vastuulla selvittää, että tuote soveltuu kohteeseen johon sitä aiotaan käyttää ja
että käyttöolosuhteet ovat kelvolliset. Jos epäilet käytön onnistumista, tulee tehdä pieni testialue
tai ottaa yhteys tekniseen tukeen. Huomioi pinnoitteiden valmistajan käyttöohjeet.
Tämä tuotekortti korvaa aiemmat versiot. Tarkista uusin versio osoitteesta www.pallmann.fi

Tekninen tuki:
Petri Iso-Ilomäki
Puhelin +358 44 3700186
petri.iso-ilomaki@pallmann.fi
www.pallmann.fi

