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Valiklis, skirtas
kasdieniam grindų
valymui

KUR NAUDOJAMA
Mapefloor Cleaner ED naudojamas tais atvejais,
kai reikia stiprių valiklių vandens nepažeidžiamiems
paviršiams valyti.
Mapefloor Cleaner ED specialiai sukurtas valyti
epoksidines grindis, pavyzdžiui įrengtas su Mapefloor
System. Po valymo grindų paviršius turi švarų blizgesį.
Keli naudojimo pavyzdžiai
• Eposkidinių Mapefloor System grindų gyvenamose,
visuomeninėse ir pramoninėse patalpose valymas.
• Ultratop dekoratyvinių grindų, įskaitant grindis
įrengtas su užpildais, visuomeninės ir gyvenamosios
paskirties patalpose – salonuose, parduotuvėse,
butuose – valymui ir apsaugais.

Paruoškite 1 %–3 % koncentracijos Mapefloor Cleaner
ED tirpalą (100-300 g produkto 10 litrų vandens).
Jei paviršius porėtas arba labai užterštas, koncentraciją
galima padidinti.
PAKUOTĖ
Mapefloor Cleaner ED iekiamas 10 kg plastikinėje
talpoje.
Sudedamosios dalys pagal Reglamentą Nr. 648/2004 (EB)
Mažiau nei 5 % muilo, nejoninių paviršinio aktyvumo
medžiagų EDTA ir druskų, fosfatų, kvapiųjų medžiagų
(d-limoneno), konservantų 5-chloro-2-metilo-2Hizotiazolio-3-ono ir metil-2H-izotiazolio-3-ono mišinys
(3:1).

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Mapefloor Cleaner ED yra koncentruotas vandenyje
tirpus produktas, pagamintas iš specialaus paviršinio
aktyvumo medžiagos ir mažai putojančių priedų
mišinio. Jis skirtas valyti riebalų dėmes nuo intensyviai
eksploatuojamų plaunamų paviršių ir grindų. Paviršinio
aktyvumo medžiagos veikimą papildo produkte esantis
terpinolenas, kuris turi tirpinantį ir kvapus šalinantį
poveikį.
Produkto sudėtyje yra ne mažiau nei 90 % biologiškai
skaidžių paviršinio aktyvumo medžiagų.

LAIKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
Mapefloor Cleaner ED galima laikyti 24 mėnesius
originalioje pakuotėje nuo +10°C iki +30°C
temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo.

Kaip naudoti
Valyti paviršius ir grindis su šiuo produktu galima
rankomis arba mechaninėmis priemonėmis.

ĮSPĖJIMAS
Nors techninė informacija ir rekomendacijos
šiame produkto duomenų lape yra pateiktos

PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS
NURODYMAI
Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti
saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no
PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.
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TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)

matinis skystis

Spalva:

žalia

Tankis (g/cm³):

1,038

Aktyviųjų medžiagų kiekis (%):

13

Koncentruoto produkto:

12,7 ± 0,2

3 % tirpalo pH:

9,9 ± 0,2

Tirpumas vandenyje:

tirpus

Tirpumas alyvoje:

netirpus

pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir
patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą
informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę
ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant;
dėl šios priežasties asmuo, norintis naudoti
produktą, iš anksto turi įsitikinti, kad jis tinka
pagal norimą naudoti paskirtį.Bet kuriuo
atveju naudotojas pats yra atsakingas už visas
produkto naudojimo paskirtis.Visais atvejais
vartotojas pats atsako už visas pasekmes,
susijusias su produkto naudojimu.
Dabartinę techninių duomenų lapo versiją
rasite mūsų internetinėje svetainėje
www.mapei.no

TEISINIS PRANEŠIMAS
Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį
galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį
dokumentą, tačiau tas dokumentas
nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų
MAPEI gaminio montavimo metu
galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir
informaciją apie garantiją galite atsisiųsti
iš svetainės www.mapei.no
ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL
ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE
DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ
FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ
PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS.

Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų
ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiama, o
pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Išvaizda:

(GB) A.G. BETA

PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

Visa trūkstama informacija
apie produktą galima pagal
užklausimą ir
www.mapei.no
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BUILDING THE FUTURE

