Technický list Synteko Remover

Synteko Remover 1692
Synteko Remover 1692 je základní, čistící prostředek, který velmi účinně
odstraňuje nečistoty, skvrny, staré nánosy a leštěnky. Jeho použití je vhodné
k odstranění např. Synteko Newshine před broušením a novým lakováním
dřevěných podlah laky Synteko, nebo k odstranění této leštěnky před novou
aplikací leštěnky a nebo pro pravidelnou údržbu olejovaných podlah.
Synteko Remover je koncentrát na vodní bázi bez jakéhokoliv nepříjemného
zápachu, který nemá negativní účinky mýdlových prostředků.

Argumenty:
Snadno odstraňuje špínu a mastnoty, ale i leštěnky.
Vysoce výkonný, čistící prostředek.
Používá se i k čištění před aplikací leštěnky.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Základní složka
Barva
Hustota
Hodnota pH
Ředidlo
Vydatnost
Míchání
Balení
Trvanlivost
Skladování
Chraňte před mrazem!

katalytické a neiontové tensidy, louh, parfém a voda
bledě zelený
cca 1100 kg/m3
koncentrovaný cca pH 10,5
voda
7–15 m2/L, v závislosti na způsobu aplikace a druhu dřeviny
normální čištění: 0,5-1 díl Synteko Remover/100 dílů vody
intenzivní čištění: 2-3 díly Synteko Remover/100 dílů vody
1L
3 roky v originálních neotevřených nádobách
při teplotě +5°C až +30°C

POKYNY K JEHO POUŽITÍ
Vysavačem vysajte nebo podlahovým mopem vytřete suchou špínu. Připravte si Synteko Remover
smíchaný s vodou v poměru:
• normální čištění: 0,5-1 díl Synteko Remover na 100 dílů vody
• intenzivní čištění: 2-3 díly Synteko Remover na 100 dílů vody
Podlahový mop namočte v připraveném roztoku. V žádném případě nenalévejte roztok přímo na
podlahu. Mokrým mopem vytřete podlahu a několik minut nechte roztok působit. Následně vytřete
podlahu suchým mopem.
Pokud připravujeme podlahu pro broušení a následnou povrchovou úpravu, je doporučeno podlahu
ještě vytřít roztokem octu ve vodě v poměru cca 10 % octu a 90 % vody. Podlaha musí být před
broušením a povrchovou úpravou suchá.
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Poznámka
Pokud připravujeme podlahu pro následnou povrchovou úpravu a tato byla dříve ošetřena voskem
nebo materiály obsahujícím vosk, tak čištění roztokem Synteko Remover bude nedostatečné. Taková
podlaha musí být vybroušena až na holé, voskem nekontaminované dřevo.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Synteko Remover je klasifikován jako dráždící oči a pokožku! Dodržujte dobrý standard hygieny
v chemickém průmyslu. Používejte rukavice. Dojde-li k zasažení očí, okamžitě je začněte vyplachovat
pod čistou tekoucí vodou. Potom vyhledejte lékaře. Při potřísnění pokožky omyjte postižená místa
vodou a mýdlem. Po ukončení práce umýt ruce vodou a mýdlem, a poté ošetřit vhodným krémem.
Další informace naleznete v Bezpečnostním listě tohoto výrobku.
Likvidace odpadu
Likvidaci odpadu provádějte v souladu s místními předpisy.

Certifikát

č. 105 0279123-1

ISO 9001

ISO 1401

Výrobce:

Akzo Nobel Decorative Coatings AB
Staffanstorspsvägen 50, SE-205 17 Malmö, Švédsko

Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody.
Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpo-
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vědnost výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u
námi dodávaných výrobků.
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