Omnia Clear
Mycí a pečující přípravek

šetrné čištění

Vlastnosti:

žádné skvrny po uschnutí
netvoří žádné vrstvy
bez mýdla a vosku
Použití:

Omnia Clear je jemný mycí a pečující prostředek pro použití na voděodolné
podlahové krytiny. Přidáním ve vodě rozpustných pečujících polymerů a
upuštěním od používání mýdla a vosku se při každém použití pečuje o podlahu,
aniž by se na ní ukládaly vrstvy špíny.
Omnia Clear je použitelný na natřených a nenatřených podlahách, jako je
PVC, linoleum nebo lakovaný přírodní a umělý kámen.
S Omnia Clear můžete pečovat i o laminát nebo parkety, pokud tyto typy
podlah budete omývat vlhkým mopem/hadrem.
Koncentrace:
První péče: 500 ml / 10 l vody
Čištění/údržba: 50

200 ml / 10 l vody

Používejte studenou vodu!

Technické údaje:
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Tento prospekt je pouze informativní a slouží výhradně jako nezávazná informace. Údaje se
zakládají na našich současných znalostech a zkušenostech. Uživatel je v každém případě
povinen provést vlastní testování a pokusy související s vhodností produktu pro jím
zamýšlený postup a účel. Údaje v daném prospektu nepředstavují žádnou záruku kvality a
trvanlivosti námi dodaného zboží. Vyhrazujeme si právo na změny v rozumných mezích, a to
bez předchozího upozornění. Rovněž je třeba respektovat odpovídající bezpečnostní list EU
v aktuálním znění.
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Omnia Clear
Mycí a pečující přípravek
Obsažené látky:

Tenzidy (neiontové), polymery, hydrotropní látky, barviva, aromatické látky,
konzervační přísady a plnidla.

Upozornění:

Omnia Clear neobsahuje žádné fosfáty, EDTA nebo NTA.
Obsažené aktivní mycí látky jsou dostatečně biologicky odbouratelné dle
ustanovení obsažných v nařízení o detergentech 648/2004/ES.
Přípravek nesmí zamrznout!
Kód výrobku GISBau: GU 40
1304
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