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Intensyvaus poveikio valiklis
Labai veiksmingas, specialus valiklis, idealiai tinka 
intensyviam valymui!

8019 
(Skaidrus)

PRODUKTO APRAŠYMAS
Labai veiksmingas, specialus valiklis skirtas šalinti lengvai šarmi-
nius, organinius ir neorganinius interjero ir eksterjero nešvarumus 
ir dėmes.
REKOMENDUOJAMA PASKIRTIS
Osmo Intensyvaus poveikio valiklis idealiai tinka kaip alternatyva 
šlifavimo darbams, visi mediniai paviršiai apdoroti aliejumi su 
vašku (grindys, baldai ir kt.) gali būti valomi šiuo produktu. Taip pat 
tinka plastikui, nerūdijančiam plienui ir kitiems, vandeniui atspa-
riems paviršiams.
SUDĖTIS
Šarminio pagrindo valiklis (pagal EB reglamento 648/2004 dėl 
ploviklių): < 5% katijoninių testidų; nejoniniai testidai; silikatai; 
kompleksadariai; NTD ir priedai.
Detali ingridientų deklaracija galima atskirai užklausus.
SAUGOJIMAS
Iki dviejų metų ir ilgiau, jei konteineris yra sausas ir sandariai 
uždarytas.
PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS
Pašalinti purvą nuo paviršiaus su šluota arba skuduru rankomis. 
Koncentratą reiktų praskiesti su vandeniu santykiu tarp 1:10 iki 
1:20. Prieš valant didesnius plotus, patartina pabandyti ant mažes-
nio ploto.
TAIKYMO METODAI
Užtepkite ant nešvaraus paviršiaus, nuvalykite purvą ir nuvalykite 
švariu vandeniu. Jei grindys valomos mašina, rekomenduojame 
naudoti vieno disko mašiną (pvz. Osmo FloorXcenter) su pritvirti-
namais šepečiais ir raudonu arba žaliu disku. 
Nušluostikite Osmo Micro-Mop Plus arba šluoste be medvilninių 
pūkelių.
Kai paviršius išdžius, apdorokite jį medienos priežiūrai skirtu alieju-
mi arba Hardwax-Aliejumi

DENGIAMUMAS
1 l galima padengti 30-100 m², priklausomai nuo paviršiaus būklės.
PASTABA
Niekada nenaudokite neatskiestos priemonės. Osmo Intensyvaus 
poveikio valiklis gali pakeisti paviršiaus spalvą ar struktūrą. Prieš 
naudodami, išbandykite priemonę. Neleiskite priemonei nudžiūti. 
Priemonė netinkama kasdieniam naudojimui.
Poreikis naudoti medienos priežiūrai skirtą aliejų arba Hardwax 
Aliejų priklauso nuo medienos paviršiaus būklės po valymo.
DĖMESIO
Koncentratas dirgina akis ir odą. Reaguojant su rūgštimis produk-
tas kaista, galimas putojimas. Naudokite apsauginius akinius ir 
pirštines.
Saugoti vaikams neprieinamoje vietoje. Gali sukelti alerginę reakci-
ją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, turėkite produkto pakuotę ar 
jo etiketę. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. 
ATLIEKŲ TVARKYMAS
Išmeskite likusį produkta ir pakuotę, atsižvelgiant į vietos oficialias 
rekomendacijas (atliekų kodas 08 01 11). Tik visiškai ištuštintos 
skardinės gali būti perdirbamos.

UAB „Osmo Lietuva“
Savanorių pr. 178A, 03154 Vilnius

Tel. +370 620 685 55
El. paštas: info@osmo.lt

www.osmo.lt

Pakuotės:
1 l
5 l

1/1

ĮRANKIŲ VALYMAS
Įrankius valyti vandeniu.

DŽIŪVIMO LAIKAS
Prieš tolesnius darbus, leisti paviršiui visiškai išdžiūti: mažiausiai 
3-4 valandas.


