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HARDCLEAN
usuwanie starych powłok

zabezpieczających
Triochem

ZASTOSOWANIE

HARDCLEAN to  skuteczny,  skoncentrowany  preparat  do  usuwania  z  podłóg  starych  warstw  powłok
zabezpieczających występujących na rynku (np.:  polimerowych),  emulsji  nabłyszczających i  wosków.  Usuwa
również wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Polecany do wykładzin podłogowych z PCV.

SPOSÓB UŻYCIA

Wlać od 200 - 500 ml na 10 litrów letniej wody (2 - 5% roztwór) do zmywania lekkich zabrudzeń oraz powłok
polimerowych, emulsji i wosków. Do usuwania powłok polimerowo-poliuretanowych i wyjątkowo uporczywych
zabrudzeń stosować od 500 - 2000 ml na 10 litrów wody (5 - 20% roztwór). Dokładnie rozprowadzić roztwór 
i pozostawić na około 2 – 5 minut. Szorować powierzchnie przy pomocy maszyny jednotarczowej wyposażonej w
odpowiedni  pad czyszczący (np.  brązowy),  a następnie usunąć roztwór odkurzaczem do pracy „na mokro”.
Spłukać powierzchnię czystą wodą i ponownie osuszyć odkurzaczem do pracy „na mokro”

DANE TECHNICZNE

Temperatura podłoża i otoczenia Od +5°C do +30°C

Gęstość 1,02 +/- 0,02 kg/dm3

Odczyn Alkaliczny

OPAKOWANIA

Butelki i kanistry plastikowe o zawartości 1 L, 5 L, 10 L, 20 L lub inne po uzgodnieniu z klientem.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta w temperaturze od +5°C
do +30°C, w miejscu nienasłonecznionym. Trwałość 24 miesiące od daty produkcji. 
ADR/RID Zgodnie z kartą charakterystyki UN 1760.

BEZPIECZEŃSTWO

Działa szkodliwie po połknięciu.                                                                                     
Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Chronić przed dziećmi.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia, skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z 
lekarzem.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać 
skórę pod strumieniem wody (lub prysznicem).
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, 
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi 
przepisami.

Produkt zawiera mieszaninę środków powierzchniowo czynnych i substancji pomocniczych: niejonowe środki 
powierzchniowo czynne mniej niż 5%.

Uwaga!  Produkt  przeznaczony  do  zastosowania  profesjonalnego.  Za  szkody  spowodowane  niewłaściwym
użyciem producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności.
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