ČIŠTĚNÍ ∙ OŠETŘOVÁNÍ ∙ ÚDRŽBA
Ošetření a údržba všech druhů přírodních kamenů, porcelánu, lomového kamene, teraza a glazurované keramiky.

TECHNICKÝ LIST WAXWASH REF: 9/5/1
LTP WAXWASH

Vydatnost:

Jemný neutrální čisticí prostředek
Velmi kvalitní tekuté mýdlo: Čistí a přitom nepoškodí i
nejdelikátnější povrchy.
Pro použití na všech typech povrchů včetně travertinu,
vápence, pískovce, břidlice, mramoru, porcelánu, žuly,
terakoty, dlaždic z lomového kamene a kamenných dlaždic.
Jemný čisticí prostředek s obsahem stopového množství
lněného oleje připravený zvláště na čištění
nejchoulostivějších povrchů bez poškození. Ideální pro
použití na travertinu, vápenci, pískovci, břidlici, mramoru,
porcelánu, žule, terakotě, dlaždic z lomového kamene a na
kamenných dlaždicích. Má svěží a čistou vůni. Vhodný pro
použití na impregnovaných i neimpregnovaných, leštěných i
neleštěných površích.
Ideální pro použití na površích, které jsou ošetřeny
přípravky LTP Mattstone, LTP Colour Intensifier, LTP MPG
Sealer, LTP Linseed Oil a LTP Clear nebo Antique Wax.

1 litr prostředku LTP Waxwash by měl stačit na umytí
2
průměrné podlahy 20m přibližně 40krát.

Poznámky:
Důležité upozornění:
Voskované nebo lesklé povrchy jako porcelán a žula
vyleštěte suchým měkkým hadrem nebo použijte leštící
stroj.
Prostředek LTP Waxwash lze použít na většinu povrchů.

Informace pro skladování:
Skladujte v chladném, suchém a nemrznoucím prostředí.

Pokyny pro použití:
Nalijte 2 nebo 3 víčka (5 víček pro špinavější podlahy)
prostředku LTP Waxwash do kbelíku s teplou vodou.
Umyjte podlahu a nechejte vyschnout. Není třeba
vyplachovat.

Zdraví a bezpečnost:
Štítek ES dle nařízení ES č. 1272/2008.
Způsobuje vážné podráždění očí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte
vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování, dokud
nezůstanou žádné známky kontaminace. Vyhledejte
lékařskou pomoc/ošetření.
Používejte ochranné rukavice.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy.

VAROVÁNÍ

Obsahuje 5 % nebo více, ale méně než 15 %
anionogenního smáčedla
Obsahuje 5 % nebo více, ale méně než 15 %
neionogenního smáčedla
Parfém

Tyto informace jsou poskytnuty bez záruky. Tento
materiál je třeba používat s ohledem na místní
podmínky a povrchy, které se mají ošetřit.
V případě pochybností je třeba produkt vyzkoušet
v nenápadné oblasti.
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