ForClean Li

Środek czyszcząco-pielęgnujący na bazie polimerów rozpuszczalnych w wodzie
z dodatkiem krzemianu litu
ForClean Li jest środkiem czyszcząco-pielęgnującym do posadzek przemysłowych z dodatkiem krzemianu litu.
Do pielęgnacji i czyszczenia oraz zabezpieczania posadzek odpornych na
działanie wody.
Idealny do stosowania metodą natryskową. Szczególnie zalecany do posadzek
betonowych i kamiennych.
WŁAŚCIWOŚCI:










czyści i pielęgnuje w jednym cyklu roboczym
bardzo dobre właściwości zwilżające
samonabłyszczający, nie nawarstwia się
zapobiega powstawaniu śladów po butach oraz osadzaniu się brudu
działanie antypoślizgowe
odpowiedni do stosowania w automatach myjących, z szorowarkami
jednotarczowymi oraz polerkami ultra wysokoobrotowymi
polerowalny na wysoki połysk za pomocą polerki jedno tarczowej
świeży zapach
zgodny z normą FMPA DIN 18032/2

ŚRODKI OSTROZNOŚCI:


Stosować wyłącznie wg instrukcji zawartej w niniejszej karcie technicznej



Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu



Nie mieszać z innymi produktami



Nie spożywać pokarmów, napojów, nie palić w miejscu pracy



Myć ręce po użyciu



Zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przed wejściem do
miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

Zalecenie: pozostałości nie zużytego materiału muszą być zabezpieczone
zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
Źródło informacji: wszystkie informacje techniczne zawarte w niniejszej
karcie produktu zostały uzyskane w badaniach laboratoryjnych. Aktualne
dane mogą być różne w zależności od warunków pracy.

INFORMACJE PODSTAWOWE:
WYGLĄD – jasnoróżowa ciecz

Lokalne ograniczenia: w związku z lokalnymi zaleceniami nakładanie produktu może być inne w różnych krajach. W celu wyjaśnienia właściwych
instrukcji stosowania należy uzyskać specyfikację techniczną obowiązującą
w danym kraju.

OPAKOWANIA – kanister 5, 10, 30 litrów

KONTROLA:

MAGAZYNOWANIE – Chronić przed mrozem. Przechowywać z dala od źródeł
ciepła. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA – należy postępować zgodnie z kartą bezpieczeństwa produktu, która zawiera również informacje na temat działania
toksycznego oraz oddziaływania na środowisko.

DANE TECHNICZNE:
Wartość Ph

12 przy 20oC

Temperatura topnienia:

ok. 0 °C

Temperatura wrzenia:

> 175 °C

Temperatura zapłonu:

> 100

oC

Gęstość względna (25 °C):

1,00 g/cm3

Rozpuszczalność w wodzie: całkowicie rozpuszczalny
Względna gęstość par

15

NORMALNE CZYSZCZENIE
0,5 litra koncentratu ForClean Li na 15 litrów świeżej wody.
GRUNTOWNE CZYSZCZENIE
1 litr koncentratu ForClean Li na 15 litrów świeżej wody.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa i przygotowania powierzchni znajdującymi się na etykiecie
preparatu. Przed zastosowaniem NALEŻY ZAWSZE PRZEPROWADZIĆ
PRÓBNA APLIKACJĘ na obrabianej powierzchni w celu sprawdzenia
zachowania powierzchni i możliwości uzyskania oczekiwanych efektów.
Ścisłe przestrzeganie zaleceń instrukcji stosowania pozwoli na osiągnięcie
lepszych rezultatów. Posadzka powinna dokładnie wyschnąć przed oceną i
końcowym odbiorem. Należy używać automatycznej maszyny do szorowania lub mopa czyszczącego.
Podczas rutynowego czyszczenia betonowych posadzek opłukiwanie nie jest
konieczne; należy użyć automatycznej maszyny szorującej, odkurzyć lub po
prostu zetrzeć resztki środków czyszczących, czy inne zanieczyszczenia.
Po dogłębnym wyczyszczeniu powierzchnię należy dokładnie opłukać wodą.
Środek czyszczący nie powinien wyschnąć na podłodze.
Aby wzmocnić efekt połysku należy wypolerować wyczyszczoną posadzkę
przy użyciu białego padu.
Ważne wskazówki: zawsze używać zimnej wody
ZUŻYCIE – zależne od zastosowanej metody (patrz. ZASTOSOWANIE I DOZOWANIE)
NARZĘDZIA – do aplikacji zaleca się stosować mop , maszynę jednotarczową z
padem czyszczącym, maszynkę polerkę jednotarczową lub szorowarkę
jednotarczową.

Przy użyciu zgodnym z instrukcją nie przewiduje się narażenia poprzez
inhalacje. Chronić przed kontaktem ze skórą i oczami. Ostrzeżenia na oryginalnych opakowaniach powinny być przestrzegane.
PIERWSZA POMOC
Spożycie: Wypić duże ilości wody lub mleka. NIE WYMUSZAĆ wymiotów.
Natychmiast zwrócić się do lekarza.
Kontakt z oczami: Wyjąć soczewki kontaktowe. Przez 15 minut płukać
oczy bieżącą wodą.
Kontakt ze skórą: Miejsca kontaktu z preparatem zmyć wodą z mydłem.
NIE PRÓBOWAĆ neutralizacji substancjami chemicznymi.
Jeśli objawy podrażnienia nie miną należy zwrócić się do lekarza.
Wdychanie: Wyprowadzić osobę poddaną działaniu par na świeże powietrze. Przemywać wielokrotnie usta i przewód nosowy wodą. Jeśli trudności
w oddychaniu nie miną, zwrócić się do lekarza.
PODSTAWA PRAWNA
Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień ich sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności.
Mają one wyłącznie charakter instrukcji przy założeniu ścisłego stosowania
się do zaleceń FORMATIQ w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz
transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze karcie technicznej bazują
na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą
się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności,
na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do
zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną w tym
informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków
bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania
przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i
zaleceniami wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność FORMATIQ, w tym
także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w
karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej, innych informacjach
FORMATIQ, odpowiedzialność za wszelkie szkody. Prawa własności osób
trzecich muszą być przestrzegane. FORMATIQ dostarczy aktualną kopię
karty charakterystyki na żądanie Użytkownika.
Wraz z ukazaniem się niniejszej karty ważność tracą karty wcześniejsze.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI – należy czyścić od razu po zakończeniu pracy.
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