INFORMACE O PRODUKTU
Datum verze: 06.06.2017

ESD Floor Cleaner
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POPIS PRODUKTU
Čistící koncentrát pro běžné denní čištění a také pro čištění po ukončení pokládky. Používá se pro všechny
elektrostaticky vodivé a antistatické podlahy včetně těch podlah, které byly renovovány ochrannými nátěry Dr.
Schutz ESD Systém.
• Vynikající vázání nečistot také u znečištění s obsahem mastnot.
• Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojů.
• Čištění beze šmouh.
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OBLASTI POUŽITÍ
Elektrostaticky vodivé a antistatické podlahy.
Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dema-dekor.cz

3

POUŽITÍ
Běžné čištění:
Hrubé nečistoty a nečistoty s abrazivním účinkem zamést nebo vysát. ESD Floor Cleaner zředit s vodou v poměru
1:200 (50 ml na 10 litrů vody) a tímto roztokem povrch navlhko vytírat vhodným mopem, abrazivně působící
nečistoty odstranit. Pro silnější čistící účinek je možné produkt použít v silnější koncentraci a čištění provádět
jednokotoučovým strojem s červeným padem. Na závěr rozpuštěné nečistoty vysát vysavačem na vodu a povrch
navlhko mopem přemýt. Pro použití v čistících automatech může být ředění zvýšeno na 1:400 (25 ml na 10 litrů
vody).
Upozornění: Pro odsátí rozpuštěných nečistot je vhodný například Dr. Schutz Vysavač na vodu PS27 s adaptérem
pro tvrdé povrchy. Choulostivé povrchy (např. dřevo, kov) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku.
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SPOTŘEBA
Běžné čištění: cca 0,1 litru na 100 m²
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SKLADOVÁNÍ
Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.
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TECHNICKÁ DATA
Obsah látek: méně než 5% neionické povrchově aktivní látky, méně než 5% anionické povrchově aktivní látky.
Obsahuje parfémy (LIMONENE), rozpouštědla.
pH: 9,5 (Koncentrát)
ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů.
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ESD Floor Cleaner
CLP: GHS07 Pozor. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte
obsah / obal dle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.
Prázdné obaly mohou být vyhozeny do domácího odpadu, popř. odevzdány k recyklaci.
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ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Dbát na naše objektově specifická doporučení na ošetřování a čištění konkrétních podlahovin, která najdete na
www.dema-dekor.cz.
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VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ
Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:
- Všeobecná upozornění pro použití Dr. Schutz povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.
Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.demadekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika
CC-Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf
Telefon:
+49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16
Fax:
+49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Výhradní dovozce pro Českou republiku
DEMA DEKOR CZ s.r.o.
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo
Telefon:
+420 / 515 227 272
Fax:
+420 / 515 260 423
office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších
poznatků v oboru technik povrchových úprav, 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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