
Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit,
nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě.
To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za
trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.

Pokyny k použití

Univerzální dílenský čistič
5 Liter / 2897-270-5

Čistič Bio Star Extrem má i v případě vysokého
rozředění vysoce aktivní schopnost čištění a
emulgační účinek na oleje, tuky, saze a silné
znečištěné každého druhu. Široká škála použití
jako čistič se vztahuje kromě jiného i na podlahy
v halách a dílnách, prostory čistíren a dílen,
nástěnné obkladačky a dlaždice, nosníky, brány
a plachty. Čistič proniká do znečišěných pórů a
štěrbin, uvolní přitom nečistoty a zasychá bez
zanechání skvrn. Čistič Bio Star Extrem se dá ředit
manuálně, dá se použít v čisticích strojích nebo
vysokotlakých zařízeních. Postupujte podle pokynů
výrobců zařízení.
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Použití: K čištění rozřeďte podle použití, nastříkejte nebo zpracujte pomocí čisticího stroje. Nanesený roztok
nechte působit cca 1 až 5 min., podle potřeby vykartáčujte/vydrhněte, setřete a případně smyjte čistou vodou, příp.
vystříkejte vysokoltakým zařízením. Použití horké vody podporuje proces čištění.

POZOR! Koncentrát! Nepoužívejte v čisté formě! Nepoužívejte na bitumenové a asfaltové podlahy! Chraňte před
mrazem a uskladněte při pokojové teplotě!

Poměr smíchání ruční zpracování / čisticí stroje / vysokotlaký čistič:  1:5 až 1:30
Hodnota pH: 11,2 (konc.)
Bez rozpouštědel a AOX (organické halogeny)

Tímto upozorněním Vám chceme poradit na základě našich pokusů a zkušeností. Kvůli množství různých použití a
podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, však nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek
zpracování v každém jednotlivém případě. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy.

Dodržujte údaje technického listu, který naleznete na www.normfest.com


