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Informace o produktu

CC-Péče o kámen

Běžné denní
čištění

Leštění

1. Popis
Čistící přípravek na šetrné denní čištění kamenných podlah. Čistí a ošetřuje jedním
pracovním pochodem. Vytváří hedvábně matný ochranný film. Působí antistaticky a
odpuzuje nečistoty. Ošetřené plochy jsou protiskluzné.
2. Oblasti použití
Podlahové krytiny z přírodního a umělého kamene (mramor, žula, kabřinec, břidlice,
terakota, teraco, neglazované dlaždice a další). Dbát na doporučení v návodu na
konkrétní podlahovinu.
3. Použití
CC-Péči o kámen zřeďit v poměru 1 : 200 – 1 : 400 (25 -50 ml na 10 litrů vody) a podlahu
tímto roztokem důkladně vytřít. Nepřemývat čistou vodou, ale nechat zbytkovou vlhkost
zaschnout. Podlaha bude jedním pracovním pochodem vyčištěna a ošetřena.
Upozornění: Pravidelným leštěním dosáhnete zvýšení odolnosti ochranného filmu.
Opakované předávkování CC-Péče o kámen nebo nános vlhkosti na
plochu může vést u ošetřovaného povrchu ke zvýšení kluznosti a tím
omezení protiskluzných vlastností produktu.
Spotřeba:

2

cca 0,1 litru na 100 m (běžné denní čištění)

4. Technické údaje
pH-hodnota: cca 9,5 (koncentrát)
Obsah látek: méně než 5% aniontové tenzidy, mýdlo, neiontové tenzidy. Obsahuje
aromatické látky, GERANIOL, LIMONENE, rozpouštědla, ošetřovací
komponenty.
Giscode:

GU 50 (Kód produktu pro čistící a ošetřovací prostředek)

CC-Péči o kámen skladujte uzavřenou v originálním obalu v chladu a suchu. Uchovávejte
uzamčený a mimo dosah dětí.

5. Zajištění kvality
Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR)
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6. Balení
750 ml - plastová láhev
10 l - plastový kanystr

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