Technický datový list

Classic ® BioSoap
P

P

Popis

Classic BioSoap se používá jako přísada do vytírací vody pro mokré čištění a pro základové nátěry
naolejovaných podlah. Výrobek je založený na šetrných mýdlových rostlinných olejích a voscích.
Kód Gis GU50

Stupně lesku

Při použití jako přísada pro vytírání nemá Classic BioSoap žádný vliv na lesk.

Zvláštní
pokyny

Olejem impregnované podlahy:
Pamatujte prosím na to, že naolejovaná podlaha se musí nejen čistit, ale příležitostně po použití také
ošetřovat. Jakmile se projeví vylouhování, vymytí, opotřebení nebo podobné známky, je nutno impregnaci
podlahy obnovit olejovým ošetřovacím prostředkem.
Lakované podlahy:
Classic BioSoap se dá používat jako přísada do vytírací vody pro čištění podlah s vrstvotvornými oleji nebo
nátěry - nátěry z umělých pryskyřic. Nepoužívejte u nátěrů na bázi vody! Ošetřovat se musejí i lakované /
impregnované podlahy!
Classic BioSoap je možno ve zvláště požadovaných případech použít i pro samotné ošetřování mýdlem.
Čistící prostředek zásadně ukládejte mimo dosah dětí!

Použití

Jako přísada do vytírací vody při udržovacím čištění:
Podlahu je nutno očistit smetákem nebo vysavačem od volně nahromaděné špíny.
Na asi 5 l teplé vody přidejte jeden pohárek (asi 50 ml) Classic BioSoap. Podlahu vytřete, aby byla lehce
vlhká.
Silněji ulpívající nečistoty šetrně odstraňte bílou čistící utěrkou a mýdlovým roztokem.
Základní čištění:
Classic BioSoap rozřeďte vodou v poměru 1:4, rovnoměrně rozetřete po podlaze vytíracím mopem a
podlahu do sucha vytřete abrazivní utěrkou (zelenou, černou) nebo kartáčem. Bezprostředně potom
uvolněné nečistoty otřete / vysajte a znovu otřete čistou vodou. Podlahu nechte dobře uschnout. Uschlou
podlahu naolejujte přípravkem Classic BaseOil, Classic BaseOil Color nebo Classic 100ProOil.

Schnutí

Po odpaření vody je podlaha opět použitelná / dále ošetřovatelná.

Spotřeba

Asi 300 m²/l, v závislosti na nanášeném množství.

Skladování /
doprava

Při dopravě a skladování v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě je skladovatelnost minimálně 24
měsíců.

Další odkazy

Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů:
Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety
Čištění a ošetřování lakovaných / olejovaných podlah
Značení a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list)
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