Technický list
CLEAMEN 145 TROJNÍ PODLAHY DEEPON
Objem:

1l
5l
20 l
200 l

Kód výrobku:

VC145010099
VC145050098
VC145200098
VX145925099

Popis výrobku:
Nepěnivý prostředek určený k čištění veškerých tvrdých podlahových ploch odolných vodě a alkáliím jako jsou PVC, linolea (včetně
voskovaných), dlažby glazované i neglazované, žulové,mramorové i vápencové povrchy, teraso, cihelné a betonové povrchy vč. litých podlah,
gumové podlahy, sportovní podlahy hal, lakované parkety i palubky.
Návod k použití:
Roztok naředěný podle tabulky aplikujte na povrch podlahovým automatem nebo kotoučovým strojem s padem nebo kartáčem podle typu
povrchu. Produkt lze použít i ruční metodou úklidového vozíku a mopu.
Ph pracovního roztoku:

nespecifikováno

Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství:
kapalina
pH:
9
Barva:
bezbarvá
Vůně:
charakteristická
Údaje o nebezpečnosti:
NEBEZPEČÍ: Způsobuje vážné poškození očí.
Bezpečnostní pokyny:
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
Pokyny pro skladování:
> 5 °C < 25 °C. Chraňte před mrazem. Skladujte v originálních, dobře uzavřených obalech, na suchém, chladném
a dobře větraném místě při pokojové teplotě.
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Balení:
1 l: 12 ks v kartonu / 8 kartonů ve vrstvě / 4 vrstev na paletě / 384 kusů na paletě
5 l: 32 kusů ve vrstvě / 4 vrstev na paletě / 128 kusů na paletě
20 l: 12 kusů ve vrstvě / 2 vrstev na paletě / 24 kusů na paletě
200 l: 2 kusů ve vrstvě / 1 vrstva na paletě / 2 kusů na paletě

Výrobce:
CORMEN, s.r.o., Průmyslová 1420, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz
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