AKMENS VALIKLIS
TECHNINIS APRAŠYMAS
------------------------------------

LEM-3
---------------------------------------------------------------------------------------------------valiklis marmuro, granito ir kt. natūralaus akmens paviršiams
---------------------------------------------------------------------------------------------------Produkto aprašymas:
Koncentruotas valiklis visų paviršių, ypač marmuro, granito ir kito natūralaus akmens valymui.
Juo galima valyti ir plauti visus valomus paviršius (pvz., stiklą).
Panaudojimas:
•
•

Marmuro, granito ir kt. natūralaus akmens valymui
Dirbtinio ir lieto akmens, cemento valymui

Techniniai duomenys:
Spalva
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)
PH
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C

(nebent

Skaidri su žaliu atspalviu
1,00
8,0 +/- 0,2
24 m÷n.

kitaip yra nurodyta pakuot÷je)

Naudojimo instrukcija:
Rankiniam grindų valymui atskieskite 30-50 ml priemon÷s vandens talpoje, gerai išmaišykite ir
valykite paviršius šepečiu su minkštu audiniu. Leiskite išdžiūti švarioms grindims.
Didel÷ms erdv÷ms priemonę galite naudoti tiesiai į valymo mašinos talpą. Labai atsparioms
d÷m÷ms pašalinti operaciją pakartokite arba naudokite stipresnę priemonę (siūlome Cleaner
Ultra-Stripper). Leiskite grindims išdžiūti prieš vaikštant.
Specialūs patarimai:
•
•
•

Periodiškai marmuro ir granito grindų priežiūrai atskieskite 30-50 ml priemon÷s vienam
litrui šilto vandens.
Sunkiai išvalomam purvui arba riebalų d÷m÷ms pašalinti padidinkite kiekį iki 100 ml
priemon÷s vienam litrui šilto vandens.
Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite rekomendacijas ant pakuot÷s.

Padengimas:
Bendrai valant akmens grindis, galima išvalyti 100-150 kv.m vienu litru priemon÷s.
Įpakavimas:
Indai po 1 L; 5 L; 25 L
Saugumo normos:
Griežtai rekomenduojama priemon÷s neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos.
Prarijus – nedelsiant kreiptis d÷l medicinin÷s pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose
vietose. Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą. Atitinka
E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.
Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų
žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes
nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomyb÷.
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