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Öl- und Fettentferner
Odstraňovač olejů a tuků

Technické údaje

Způsob použití

Vlastnosti

Spotřeba
1 litr vystačí přibližně na 5–20 m².

Lze použít pro všechny podklady jako např.
kamenné podlahy, mramor, travertin, vápenec,
granit, betonové kvádry, teraco, všechny druhy
obkládaček a kachlí.

Alkalické speciální čistidlo s intenzivním účinkem – odstraňuje vrstvy olejů a tuků, vosků,
fluorokřemičitany, prostředky na údržbu podlah,
skvrny od sazí, gumy a dehtu, atd. Pachově mírný koncentrát s velkou vydatností pro intenzivní
čištění. Pro použití ve vnitřních i vnějších prostorách.

Pracovní postup

Balení

Provedení:
Odstraňovač oleje a vosku Knauf se nanáší houbičkou (naředěný až 1:4 s vodou). Při silném znečištění nanášejte v neředěném stavu. Dle intenzity znečištění nechte působit cca 5 až 20
minut, poté umyjte vodou. V případě zvlášť silného znečištění
proces opakujte, nechte působit déle.

dóza 1 litr

EAN 9002943073425

Výrobní č. 00074354

Doplňující informace:
Nelze použít na plochy citlivé na rozpouštědla (např. akryl,
gumu atd.) K odstranění cementového povlaku použijte odstraňovač cementových šmouh Knauf. Používejte pracovní rukavice. Chemický výrobek, skladujte mimo dosah dětí.
Likvidace
Jako stavební odpad. Ve vytvrdlém stavu je produkt neškodný.
Obal po úplném vyprázdnění odevzdejte k recyklaci. Prázdné
láhve před odstraněním vymyjte.
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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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