INFORMACE O PRODUKTU
Datum verze: 28.03.2018

Spraymax
1

POPIS PRODUKTU
K životnímu prostředí ohleduplný čistič pro rychlé a snadné čištění. Hygienicky váže volně ležící prach a jemné
nečistoty. Čistí beze šmouh a netvoří žádné zbytkové mikrovrstvy. Zamezuje předávkování a možnému bobtnání
vlivem přílišné vlhkosti. Umožňuje mlhové vytírání bez nutnosti silového ždímání. Podlaha je v nejkratším možném
čase opět suchá a pochozí.

2

OBLASTI POUŽITÍ
Všechny tvrdé podlahy, jako např. PVC (vinyl, LVT), linoleum, parkety, laminát, dlažba.
Dbejte všech pokynů v návodech na ošetřování podlahovin, které najdete na www.dema-dekor.cz.

3

POUŽITÍ
Čistič naplňte do nádobky sprejového mopu Dr. Schutz Spraymop a stlačováním páčky jemně sprejujte na podlahu
a vytírejte. Produkt je možné také nastříkat přímo na vhodný plochý mop (např. Profi-mop), ale mop nepromáčet.
Následně vytřít prach a jemné nečistoty z podlahy. Potah po ukončení čištění nebo při silném znečištění vymáchat
ve vodě a vyždímat.
Upozornění:
Před použitím vyzkoušejte odolnost barev a materiálu na nenápadném místě. Nevdechujte
sprejovou mlhu.

4

SPOTŘEBA
Běžné čištění: 0,1 litru na 100 m2

5

SKLADOVÁNÍ
Skladujte uzavřený v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

6

TECHNICKÁ DATA
Obsah látek: Obsahuje konzervační látky (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE), parfémy.
Giscode: GU 40 (Produktový kód pro čistící a ošetřovací prostředky)
pH: cca 7,5
ADR/RID: Žádné nebezpečí ve smyslu přepravních předpisů.
CLP: Produkt nemá žádné zařazení dle CLP-Nařízení.
EUH208 Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktů s nízkým obsahem škodlivých látek. 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.

8

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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