Čištění a ošetřování

Bodenseife
Čisticí a ošetřující prostředek

Technické údaje

Způsob použití

Vlastnosti

Spotřeba

Přípravek je vhodný na kamenné podlahy, obkla-

Jednoznačné přednosti:
   přidává se při úklidu do vody
   neobsahuje vosky ani rozpouštědla
   čištění a údržba se provádí najednou
   nízká spotřeba

1 polévková lžíce
na kbelík vody

Skladovatelnost
Skladovat v suchu a chladu cca 7 let. Teplota
zde nesmí klesnout pod bod mrazu.

dačky, štěrbinové dlažební desky, kabřincové
obkládačky, cihelné obkládačky, cotto, kámen
jako např. mramor, břidlice, travertin, teraco
apod. a dále pro plasty, lakované dveře apod.
Přípravek vytváří film, který odpuzuje nečistotu,
vyznačuje se protiskluzovými vlastnostmi a má
citrónovou vůni. Je vhodný pro údržbu vnitřních
i venkovních ploch.
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Pracovní postup

Balení

Postup při použití:
Silně znečištěná místa (např. olejem, tuky) očistěte přípravkem
Knauf Öl- und Fettentferner. Zbytky cementu odstraňte přípravkem Knauf Zementschleierentferner. Přípravek je určený pro
čištění drsných i leštěných ploch, lakovaných i nelakovaných,
glazovaných nebo nasákavých. Knauf Bodenseife přidejte při
úklidu do vody (jedna polévková lžíce na kbelík). Nanášejte
hadrem nebo houbou na podlahu. Nestírejte čistou vodou.

dóza 1 litr

EAN 4006379017201

Výrobní č. 00074972

Doplňující informace:
Přípravek je chemický výrobek a musí se skladovat mimo dosah
dětí.
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Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě,
že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.
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