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» środek do gruntownego czyszczenia – przed renowacją
» do zabrudzonych podłóg drewnianych i korkowych,
z wyraźnymi śladami zużycia
» intensywnie czyści również powierzchnie mebli i stołów
oraz inne powierzchnie jak PCV, linoleum, kafelki,
ceramikę, kamień naturalny

Właściwości:
Ecoline Magic Cleanser – stanowi doskonałe rozwiązanie dla zabrudzonych powierzchni, noszących wyraźne ślady użytkowania: do
czyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg drewnianych i korkowych,
woskowanych, olejowanych lub lakierowanych. Usuwa osad
nikotynowy, warstwy brudu i tłuszczu, np. z powierzchni w łazience
i kuchni. Nie zawiera wybielaczy. Nadaje się do zastosowania do
maszyn czyszczących.
Numer artykułu:
8125Eco Ecoline Magic Cleanser
konzentrat
8126Eco Ecoline Magic Cleanser
Spray
					(gotowy do użycia)
Zakres zastosowania:
Do gruntownego czyszczenia wszelkiego rodzaju podłóg drewnianych i korkowych, woskowanych, olejowanych lub lakierowanych. Nadaje się również do innych powierzchni, t.j. PCV,
linoleum, ceramika, kafelki, kamień naturalny…
Łatwe usuwanie osadu nikotynowego, warstwy brudu i tłuszczu,
np. z powierzchni w łazience i kuchni.
Ograniczenia w zastosowaniu:
Nie stosować bezpośrednio na surowe i niezabezpieczone
drewno lub korek. Może to w następstwie spowodować utrudnienia przy późniejszym nanoszeniu warstw (lakierów / farb) .
Przy podłożach wrażliwych alkalicznie (np. dąb, kasztan) oraz
przy niewłaściwym zastosowaniu na podłożach o wysokiej zawartości taniny mogą wystąpić przebarwienia (najlepiej wstępnie przeprowadzić próbę na niewidocznych miejscach).
Przygotowanie:
Ecoline Magic Cleanser konzentrat rozcieńczyć wodą w stosunku
1 do 10, (np. 0,5 L koncentratu wlać do 5 litrów wody).
Sposób zastosowania:
Roztwór rozprowadzić równomiernie po podłodze przy użyciu
nasączonej ścierki, szmatki lub Ecoline Maintenance Set (albo
stosownego urządzenia czyszczącego). Nie wylewać roztworu
bezpośrednio na powierzchnię, tak aby nie tworzyły się kałuże.
Pozostawić roztwór na powierzchni na 5 do 20 minut, celem
oddziaływania na podłoże. W miejscach, które podczas oddziaływania roztworu uległy wyschnięciu należy nanieść roztwór ponownie.

Uwolniony brud zebrać przy użyciu nasączonej ścierki, szmatki
lub Ecoline Maintenance Set. Zneutralizować 2 do 3 razy wodą
przy użyciu czystego i zwilżonego Ecoline Maintenance Set, lub
ścierki. Wytrzeć do sucha. Czynności mogą być w miarę zapotrzebowania powtórzone. Ecoline Magic Cleanser Spray można natryskiwać bezpośrednio na czyszczone powierzchnie.
Wydajność: 1 litr koncentratu wystarcza średnio na 11 litrów
roztworu.
Ilość warstw: 1 warstwa, a w przypadku mocnego zabrudzenia 2.
Czas schnięcia: W zależności od pogody, schnie jak normalna
mokra powierzchnia. (Ewentualne nanoszenie nowej powłoki
na powierzchniach drewnianych można wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu).
Łatwe utrzymanie:
Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię zabezpieczyć przy użyciu Ecoline Wax Care (patrz instrukcja). Wadliwie woskowane /
olejowane powierzchnie drewniane, po ich całkowitym wyschnięciu, zeszlifować zielonym lub czarnym padem / siatką ścierną, a
następnie stosując Ecoline Hardwax-Oil poddać kompletnej renowacji. Prosimy postępować zgodnie z kartą techniczną.
Czyszczenie narzędzi:
Wymyć narzędzia dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Przechowywanie:
Produkt przechowywany w zamkniętym pojemniku zdatny jest
bezterminowo. Produkt w postaci płynnej należy chronić przed
przemarzaniem, transportować i przechowywać bez narażania
na mróz (> 5 °C).
Właściwości fizyczne:
Gęstość: 0.995 - 1.025 g/cm3
Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy
Temperatura zapłonu: niepalny
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Informacje o bezpieczeństwie – pierwsza pomoc:
Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast
przepłukać czystą wodą i zasięgnąć porady lekarskiej. Może
powodować intensywne podrażnienie oczu. W przypadku
połknięcia konieczna natychmiastowa porada lekarska lub okazanie etykiety.
GISCODE: GU40
GGVSEB / ADR -/8125Eco Oznaczenie WGK 2 zgodnie z niemiecką normą.
8126Eco Oznaczenie WGK 1 zgodnie z niemiecką normą.
Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu
wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako niewiążące wskazówki, które nie
zwalniają Państwa z wykonywania własnych prób sposobów
zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze
możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności
spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej
karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.
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