PODLAHOVÝ ČISTIČ
Základní čisticí prostředek

RADANA HC 42

Vysoce koncentrovaný univerzální čisticí prostředek

Rozsah použití

Výhody/vlastnosti výrobku

■ Na podlahové krytiny odolné proti vodě a citlivé vůči alkáliím jako např.
linoleum, kaučuk a vápenec

■ Univerzální použití
■ Vysoká schopnost rozpouštět film

■ Použitelné také na PVC, přírodní a umělý kámen, kabřincové a hliněné
dlaždice

■ Šetrný k materiálu z důvodu slabé alkality
■ Hospodárnost díky úspornému a jednoduchému dávkování
■ Nepěnivý, proto lze použít také v čisticích automatech
■ Velmi dobrá smáčivost a malé nebezpečí uklouznutí
■ Příjemná vůně

HC – silné koncentráty jsou hospodárné:





Úsporné dávkování
Méně místa pro skladování
Nižší náklady na dopravu
Šetří zdroje

Technické údaje
Hodnota pH

10,5

Barva výrobku

nažloutlý až žlutý

Obal*

1 l Láhev

Obsahové látky podle AQUA, PHENOXYETHANOL, MEA LINOLEATE,
INCI
MEA OLEATE, ETHANOLAMINE, BENZYL ALCOHOL, DIPROPYLENE GLYCO LDIMETHYLETHER,
SODIUM ETHYLHEXYL SULFATE, TRIDECETH-8,
BUTOXYPROPANOL, DIPROPYLENE GLYCOL
BUTYL ETHER, PARFUM, HEXYL CINNAMAL,
LIMONENE
* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým
poradcem.

www.buzil.com

PODLAHOVÝ ČISTIČ
Základní čisticí prostředek

RADANA HC 42

Vysoce koncentrovaný univerzální čisticí prostředek
Použití a dávkování
1 l / 10 l vody
Rozprostřete roztok po podlaze a nechte působit cca
10 - 15 minut. Nenechat zaschnout.
Následně základně vyčistěte pomocí jednokotoučového stroje
nebo čisticího automatu a vhodné houbičky.

Upozornění
Vždy používat studenou vodu.
Nevhodný pro asfalt příp. bitumenové povlaky.
Před použitím zkontrolujte snášenlivost s barvou a materiálem.
Vypněte před základním čištěním podlahové topení.
Při použití v automatu byste měli nádrže pravidelně čistit a vyplachovat.

Doplňkové výrobky
Znečištěnou tekutinu odsajte odsávačem na vodu. Poté
opláchněte podlahovou krytinu dostatečným množstvím čisté
vody.

Sunglorin G 145 - Povrchová úprava podlah, samolešticí emulze
Roca Dispers R 200 - Kompletní péče o kamenné podlahy
Corridor® Unic Ultra S 707 - Univerzální základní čisticí prostředek
Corridor® Glorin S 734 - Univerzální disperze se samolešticí schopností
Corridor® Matt S 737 - Matná disperze
Corridor® Black S 739 - Černá disperze

Standardní věty o nebezpečnosti
H302
H315
H318

Zdraví škodlivý při požití.
Dráždí kůži.
Způsobuje vážné poškození očí.

Další bezpečnostní pokyny zjistíte v bezpečnostním technickém listě k
Radana HC 42 na www.buzil.com.
Kód GISBAU: GG 50
Číslo výrobku*:
HC42-0001R3

* Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.
Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování
uživatelem. V případě pochybnosti je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za
neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.
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