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Junckers SYLVA CLEANER
Čisticí prostředek - koncentrát
Multifunkční univerzální přípravek (koncentrát) Junckers
Sylva Cleaner je určen k pravidelnému čištění lakovaných,
politurovaných
nebo
vytvrzovacími
oleji
ošetřených
dřevěných povrchů.
Nevytváří žádný film na povrchu a je proto ideální pro
pravidelné čištění dřevěných podlah.
Technické údaje
Typ:
aniontové činidlo 5-15 %, Isopropanol >5
%, konzervační přísada < 1 %
Hodnota pH:
koncentrát:
cca 8,5
aplikovaný roztok:
cca 6-8
Balení:
1 a 2,5 l
Způsob nanášení:
dobře vyždímaný hadr nebo mop
Ředění:
pro běžné čištění 50 – 200 ml/10 l vlažné
vody
Skladování:
minimálně 24 měsíců v originální uzavřené
a nepoškozené nádobě při teplotě + 20 °C.
Nevystavujte výrobek teplotám pod bodem
mrazu.
Pokyny pro použití
Pravidelná údržba
Nařeďte 50-200 ml čistícího přípravku SYLVA Cleaner s 10
litry vlažné vody. Nanášejte dobře vyždímaným hadrem.
Plochy vystavované vysokému provozu můžete ošetřovat
častěji. Pokud to povrch podlahy vyžaduje, můžete množství
čistícího přípravku při údržbě zvýšit.
Důležité upozornění:
Před použitím čtěte informace
bezpečnostní opatření.
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Nebezpečí vážného poškození očí.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře
větraném místě. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí
okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné prostředky pro
oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento
materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo
nebezpečné odpady.
Obsahuje: Neiontové povrchově aktivní látky 5 – 15 %.

dodržujte

Před použitím dobře promíchejte.
Hadr vždy důkladně vyždímejte a přebytečnou vodu
okamžitě z povrchu setřete! Zabráníte tím případnému
poškození povrchu podlahy vodou.

S–věty:
2
Uchovávejte mimo dosah dětí.
26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Ochrana životního prostředí: Odpady, včetně
vyprázdněných obalů by měly být zneškodněny v souladu
s platnými předpisy o odpadech. Doporučený kód odpadu: N
– 20 01 29.
První pomoc: V případě příznaků nebo při pochybnostech
vyhledat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevpravovat nic do
úst. Postiženému zajistit přívod čerstvého vzduchu, teplo a
klid. Pokud je dýchání nepravidelné nebo došlo k zástavě,
proveďte umělé dýchání. Při bezvědomí uveďte do
stabilizované polohy a přivolejte lékařskou pomoc. Svlékněte
potřísněný oděv. Zasaženou pokožku důkladně omyjte vodou
a mýdlem, případně použijte vhodný prostředek na mytí
pokožky. NEPOUŽÍVEJTE ředidla ani rozpouštědla. Při požití
nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc.

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a
nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní
podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní
podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.
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