Podatkovni list izdelka Reshine Sport
V 01 / 15. 02. 2021

Podatkovni list izdelka

Wetrok Reshine Sport
Sredstvo za čiščenje tal/sredstvo za odstranjevanje smole
Prednosti za vas:
Zelo univerzalno vzdrževalno in osnovno čistilo za športne dvorane s
certifikatom DIN 18032. Optimizirano za odstranjevanje rokometnih lepil
vseh vrst.
Ne poškoduje oznak na igrišču. Za uporabo s strojem za sesanje s krtačenjem
v enostopenjskem ali dvostopenjskem postopku.
Uporaba:
Za vzdrževalno in osnovno čiščenje pralnih površin, ki so odporne na topila
ali alkalne snovi, ter talnih oblog v območju športnih dvoran
Koristen podatek:
Wetrok Reshine Sport raztopi tako vodotopna lepila kot tudi naravne
drevesne smole.
Pri močni umazaniji povečajte doziranje do najv. 10 % in/ali uporabite 2stopenjsko sesanje s krtačenjem. (Čas delovanja mora biti vsaj 3 minute.
Pomembno: Površino med časom delovanja vlažite)
Trdovratne ostanke lepil lahko tudi najprej ročno napršite z Reshine Sport
10 % in nato odstranite z enostopenjskim sesanjem s krtačenjem.
Lastnosti:
rahlo penjenje,
rahlo alkalno,
rahlo odišavljeno.
Priporočilo za doziranje (v hladni vodi):

pH-vrednost koncentrata:

Za vzdrževalno čiščenje
0,2 l – 0,5 l na 10 l
Osnovno čiščenje
0,5 l–1,0 l v 10 l

Pomembne sestavine:
tenzidi, milo, topila, dišave.
Shranjevanje/rok trajanja:
Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro prezračenem prostoru.
Zaščitite pred zmrzaljo. Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt. Rok
trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev.
Priporočeni načini uporabe:
Sesanje s krtačenjem

Raztopino s čistilom nalijte v rezervoar za svežo vodo. Nesprijeto umazanijo
odstranite. S strojem za sesanje s krtačenjem in primerno blazinico/krtačo
očistite talno oblogo z 1-stopenjskim ali 2-stopenjskim sesanjem s
krtačenjem.
Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtillverkaren
ska följas.
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