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CLEANER FUGUE

Plytelių siūlių glaisto valiklis

Savybės ir paskirtis

Saugos rekomendacijos

CLEANER FUGUE - tai saugus naudoti baltų ir
spalvotų plytelių siūlių valiklis. Pašalina vandens
akmens ir rūdžių nuosėdas, muilo ir valymo
priemonių liekanas, riebalines dėmes. Valo greitai ir
efektyviai.
Tinka
visiems
keraminių
plytelių,
klinkerio, natūralaus akmens ir kt. paviršiams. Valo
greitai ir efektyviai. Skirtas naudoti virtuvėje, vonios
kambaryje, terasoje, tinka grindims ir sienoms.

Darbo metu laikykitės darbų saugos taisyklių,
dėvėkite asmenines apsaugos priemones (gumines
pirštines, akinius, darbo drabužius) Vengti patekimo
ant odos ir į akis. Jei preparatas patenka į akis,
nedelsiant praplaukite švariu vandeniu ir prireikus
kreipkitės į gydytoją.

Naudojimo būdas

Preparato sąnaudos labai priklauso nuo siūlių pločio
ir užterštumo laipsnio.

Prieš valydami, sudrėkinkite paviršių vandeniu.
Buteliukas su purkštuvu palengvina preparato
naudojimą, o putų pavidalo produktas geriau
pasiekia visas nešvarias vietas. Palaukite apie 5-10
minučių, tada nuvalykite šepečiu arba šiurkščia
kempine. Po valymo kruopščiai nuplaukite vandeniu
ir leiskite išdžiūti. Jei reikia, pakartokite. Jis gali būti
naudojamas
vertikaliems
ir
horizontaliems
paviršiams, viduje ir išorėje. Pagrindo ir jo aplinkos
temperatūra valymo metu turi būti + 5 ° C iki + 25
° C. Dėl valytinų paviršių (spalvos, žaliavos,
cheminės
sudėties
ir
kt.)
įvairovės,
rekomenduojama atlikti bandymą mažiau matomoje
vietoje, kad būtų galima patikrinti preparato reakciją
į pagrindą (pvz., spalvos pasikeitimą).

Sąnaudos

Saugojimas
Laikyti ir gabenti sausoje ir tamsioje vietoje
originalioje sandariai uždarytoje pakuotėje,
esant
+ 5 ° C ir + 25 ° C temperatūrai.
Galiojimo terminas
Preparatas turi būti sunaudotas per 24 mėnesius
nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės.
Gamybos data yra partijos numeris.

Techninė informacija
Sudėtis

Rūgštys, paviršinio aktyvumo medžiagos

Spalva

Bespalvė

Kvapas

Švelnus

Tankis

Apie 1,00 g /cm³
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pH

3-4

Sąnaudos

priklauso nuo siūlių pločio ir nešvarumų kiekio

Pakuotė

Buteliukas su purkštuvu 0,5 l

Papildoma informacija
Preparatas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.
Darbo metu dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos
priemones. Prieš naudodami gaminį, perskaitykite
medžiagos saugos duomenų lapą ir išsamias
produkto naudojimo sąlygas. Jei kyla abejonių, prieš
dirbdami su gaminiu susisiekite su gamintojo
techninės konsultacijos skyriumi. Gamintojas neturi
įtakos netinkamam medžiagos naudojimui, jo
naudojimui kitais tikslais ar kitomis sąlygomis, nei
aprašyta aukščiau. Teisingas ir tokiu būdu efektyvus
preparato panaudojimas nėra mūsų kontrolės
objektas, todėl garantija taikoma tik tiekiamo
produkto kokybei. Gamintojas ar jo įgaliotasis
atstovas negali būti laikomi atsakingais už
nuostolius,
patirtus
dėl
netinkamo
produkto
naudojimo ar saugojimo. Gamintojas pasilieka teisę
keisti šios kortelės turinį

UAB Frontalis
Buivydiškių g.22 Vilnius

pavyzdžiui, dėl taisyklių, gaminio modifikavimo,
techninės pažangos ar kitų priežasčių pasikeitimo,
„Jurga“ darbuotojai turi teisę teikti tik techninę
informaciją ir tik pagal šią techninę kortelę.
Informacija, kuri skiriasi nuo šioje kortelėje
pateiktos informacijos, turi būti patvirtinta raštu.
Kilus abejonėms, kreipkitės į gamintoją. Šis
produkto duomenų lapas galioja ir pakeičia visus
ankstesnius.
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