Techninė informacija

OrganoWood Cleaner® 02
Naudojimas
Bendro pobūdžio valiklis: 1 dl „OrganoWood®Cleaner 03“ sumaišoma su 5
litrais šiek tiek šilto vandens.
Intensyvus valiklis: 2 dl „OrganoWood® Cleaner 03“ sumaišoma su 5 litrais
šiek tiek šilto vandens.

Apdorojimo instrukcijos
Rūpestingai išsiurbkite arba iššluokite grindis. Pagal instrukcijas praskieskite
„OrganoWood® Cleaner 03“, priklausomai nuo to, kiek užterštos grindys.
Išvalykite grindis atskiestu valikliu, naudodami skudurą arba plaušinę šluotą.
Produktas gali būti naudojamas kartu su aukšto slėgio plovimu, bet tai
nerekomenduojama, kadangi grindys gali būti sudėvėtos. Leiskite nudžiūti oro
sąlygomis nenuplaudami. Kai grindys yra visiškai sausos, jomis vėl galima

Produkto aprašymas

naudotis.

„OrganoWood® Cleaner 03“ yra ekologiškai pažymėtas valiklis, sukurtas
lauko medinėms grindims valyti. Produktas yra riebaluojantis. Tai suteikia

Grindims, kurios prieš tai buvo apdorotos „OrganoWood® Care 02“ priemone,

papildomą medienos apsaugą ir malonų paviršių. „OrganoWood® Cleaner 03“

arba medienai, kuri buvo nupirkta kaip „OrganoWood® Premium“, reikalingas

gali būti naudojamas tiek kaip bendro pobūdžio valiklis lengvai užterštiems

papildomas apdorojimas„OrganoWood® Care 02“ priemone, norint atstatyti

paviršiams, tiek kaip intensyvus valiklis stipriai užterštiems paviršiams.

medienos atsparumą vandeniui.

TRUMPI FAKTAI
Fizinė forma: skystis, vanduo

Naudojimo sritis: medinės grindys lauke

Spalva: permatomas, bespalvis

Aplinka: sudėtyje nėra jokių medžiagų, priskiriamų prie pavojingų

pH: 9–11,5

aplinkai

Kvapas: muilo

Užsakovo kontaktai: „OrganoWood AB“, Linjalvägen 9, SE-187 66

Skiedimas: 1–2 dl atskiesti 5 litrais šiek tiek šilto vandens

Tebis, Švedija

Saugojimas ir stabilumas: turi būti saugojamas uždaruose konteineri-

El. paštas info@organowood.com

uose kambario temperatūroje

Telefonas +46 (0)8 674 00 80, faksas +46 (0)8 733 80 80

Ingredientai: natūraliai paviršiniai, aktyvi medžiaga

Gamintojas: „OrganoClick AB“

Informacija šiame produkto lape yra sudaryta iš „OrganoWood® Cleaner 03“saugumoduomenų lapo direktyvų, „OrganoWood AB“ testo rezultatų, sukauptų žinių
ir patirties naudojant produktą. Informacija neturėtų būti naudojama kaip baziniai duomenys ar patvirtinimas kitiems testams arba sistemoms. „OrganoWood AB“
nėra atsakinga už bet kokį kitokį„OrganoWood® Cleaner 03“ naudojimą ar neteisingą jo naudojimą. Paskutinis šio produkto lapo leidimas yra „OrganoWood AB“
tinklalapyje: www.organowood.com.
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