Čistič obkladů a spár
Vyčistí bez drhnutí usazeniny vodního kamene
250 ml

Čistič obkladů a spár je určen pro odstraňování vodního kamene z kameniny, žuly, tvrdého kamene, mramoru,
keramické dlažby a obkladů. Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu. Nedochází k mechanickému poškození
podkladu abrazí ani erozi. V jediném úkonu velmi rychle čistí, obnovuje a renovuje podklad. Odstraňuje
ztmavnutí povrchu a čistí do hloubky. Poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot,
oxidace a smogu, minerálních, vápenatých a solných usazenin, odstraňuje ulpělé nečistoty (řasy, sinice, mech,
hmyz, atd.) a kyselou mastnotu.
Návod k použití:
Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíte spotřebu). Před aplikací vždy navlhčete
povrch. Naneste prostředek na houbičku. Pomocí houbičky aplikujte prostředek na čištěný povrch. Nechte
10-15 minut působit (na silnou vrstvu můžete použít kartáč). Poté důkladně opláchněte vodou a nechte
zaschnout. Nezanechává stopy po oplachování. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále
povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné
rukavice/ochranné brýle. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku. Je-li
nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal výrobku.
Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě 224 919 293. Informace pouze pro
zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
(Alori 313) Obsahuje:
1,2-Benzisothia -zol-3(2H) -one. Může vyvolat alergickou reakci. <5 % kationtové povrchově aktivní látky, <5 %
amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky.
Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů
a krmiv. Neskladuje v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte ve svislé poloze. Teplota skladování +5 až
+25°C.
Varování:
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny,
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal
nebo štítek výrobku.

