Puhdistusaine

CLEAN STRONG
Vesipohjainen syväpuhdistava pesuneste lattioiden puhdistukseen

Care
Käyttöalueet:

Ominaisuudet / edut:

Vesipohjainen
pesuneste
vedenkestävien
lattioiden
puhdistukseen, soveltuu myös pesu- ja hoitoainejäämien
puhdistukseen. Soveltuu käytettäväksi:

Vesipohjainen pesuneste, joka irrottaa hyvin runsaankin lian ja
siten mahdollistaa hyvän pohjan lattian hoitoaineelle.


irroittaa erittäin hyvin pinttyneen lian



pH-arvo noin 10



lakatut parketti- ja puulattiat



lakatut korkkilattiat



valmisparketit (soveltuvuus testattava)

Tekniset tiedot:



PVC



Luonnon- ja keinokivilattiat

Pakkaus:
Pakkauskoko:
Varastointiaika:
Väri:
Menekki:

Huomaa:
Käytettäessä lakattujen lattioiden puhdistuksessa liian pitkä
vaikutusaika tai voimakas sekoitussuhde voivat vahingoittaa
lakkapintaa. Testaa ennen käyttöä.

Muovipullo ja kanisteri
0,75 ja 10 litraa
Vähintään 24 kuukautta
väritön
noin 20 - 50 ml / 5 litraan vettä

Työohjeet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sekoita purkki hyvin.
Käytä CLEAN STRONG pesunestettä ja valitse
laimennussuhde lattian likaisuuden mukaan.
Sekoita noin 20 – 50 ml pesunestetiivistettä 5 litraan
vettä ja levitä lattialle mikrokuitumopilla tai liinalla.
Anna vaikuttaa noin 2 – 5 minuuttia ja pyyhi/harjaa lika
irti.
Pyyhi lika pois liinalla ja puhdista lattia 2 kertaan
puhtaalla vedellä.
Säännöllinen hoito pidentää lattian elinikää. Käytä
PALLMANN FINISH CARE hoitoainetta lattian
hoitokäsittelyyn. Hoitoaine suojaa ja parantaa lattian
ulkonäköä. Käytä PALLMANN FINISH CARE
hoitoainetta tarpeen mukaan.

CLEAN STRONG
Tärkeitä huomioita:






Säilyy
vähintään
24
kuukautta
alkuperäispakkauksessa
lämpimässä
tilassa
varastoituna. Suojattava jäätymiseltä. Sulje avatut
purkit tiiviisti.
Parhaat käyttöolosuhteet ovat 18 – 25 °C, suhteellinen
kosteus > 35 % ja < 65 %. Matala lämpötila ja korkea
ilmankosteus pidentävät, ja vastaavasti korkeat
lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät
kuivumisaikaa.
Tee puhdistuksen jälkeen hoitokäsittely PALLMANN
FINISH CARE hoitoaineella. Säännöllinen hoito
PALLMANN FINISH CARE hoitoaineella suojaa ja
parantaa lakattujen lattioiden ulkonäköä.

Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu:
Ei syttyvää. Aiheuttaa ihoärsytystä. Vai aiheuttaa vakavia silmävammoja. Ei lasten käsiin. Vältä
suoraa ihokosketusta äläkä päästä silmiin. Silmäkosketuksen tapahtuessa pese välittömästi
vedellä ja hakeudu lääkäriin. Ihokosketuksen tapahtuessa pese välittömästi runsaalla vedellä ja
saippualla. Käytä soveltuvia suojakäsineitä ja suojalaseja / kasvosuojaa. Noudata mm.:
Pakkauksen etiketin vaarallisten aineiden vaaraja turvaohjeita, käyttöturvallisuustiedotetta.

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
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