Technický list výrobku
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Prémiový prostředek údržby

UZIN Resilient Care
(čisticí a ošetřovací prostředek pro denní údržbu elastických podlahovin)
Hotový čisticí prostředek pro elastické podlahové krytiny

Oblasti použití:
UZIN Resilient Care je čisticí prostředek určený pro běžné
čištění a údržbu jakýchkoliv elastických podlahových krytin
v bytových a komerčních prostorech. Nezanechává šmouhy
po tazích, pH neutrální.

Vhodné pro:
► elastické podlahové krytiny
► LVT / LVP (luxusní vinylové dílce / desky)
► linoleum
► VCT (vinylové kompozitní dílce)
► pryžové podlahové krytiny
► přírodní a umělý kámen
► bytové interiéry (apartmány, domy)
► komerční interiéry (kanceláře, nemocnice, školy, univerzity, knihovny, obchody, domovy s pečovatelskou
službou)

Přednosti výrobku / vlastnosti:
Uzin Resilient Care je prémiový čisticí prostředek pro
dokonalou každodenní údržbu, nezanechávající šmouhy po
tazích.
► mnohoúčelový / pro všechny elastické podlahové krytiny,
také pro přírodní a umělý kámen
► připraven k okamžitému použití
► pH neutrální - bezpečný pro všechny podlahy
► vynikající pro každodenní běžnou údržbu
► pracovní postup „v jednom pracovním kroku“
► využití beze zbytku

					
Technická data:
Způsob balení:
Skladovatelnost:
Barva:
Odér:
Teplota zpracování:
Doba zpracování:
Pochozí:

5 l plastový kanystr
0,75 l plastová láhev
min. 24 měsíců
zelená
neobtěžující
16 – 24 o C
1 hodina*
po zaschnutí

* při 21 o C a 65% relativní vlhkosti vzduchu

Uzin Utz AG
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
E-Mail info@uzin-utz.com
Telefax +49 (0)731 4097-214

Česká Republika
UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314 Telefax +420 283 083 419
www.uzin.cz
E-mail: prodej@uzin.cz | Internet :www.ufloor-systems.cz

Slovenská Republika
HA-UZ market s.r.o.
Štrková 94 010 01 Žilina
.
.
.
Telefon +421 41 565 55 40 Telefax +421 41 500 60 14
.
E-mail: objednavky@ha-uz.sk | .Internet www.ha-uz.sk

UZIN Resilient Care
Zpracování:

► povrch zamést, prachovkou a/nebo vysát vysavačem
► UZIN Resilient Care zředit v poměru 1 : 200 s vodou
(50 ml : 10 l)
► vytírat pomocí mopu z mikrovláken, např. zaklapávacím
držákem (RZ Klapphalter) s násadou a jemným vlasem
(RZ Feinfaser Mopp)
► podlahu nevytírat a nechat vyschnout

Ochrana práce a životního prostředí:
Čisticí prostředek na bázi vody. Nehořlavý. Při práci s výrobkem doporučujeme použít
ochranný krém a větrat pracovní prostředí. Dbejte bezpečnostních informací na
etiketě výrobku a stejně tak i v bezpečnostním listu.

Likvidace:
Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace,
vod nebo do země. Plastové nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou
recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné tekuté
zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Zaschlé zbytky produktu jsou stavební odpad.

Důležitá upozornění:

► skladovatelnost v relativně chladném prostředí je v originálním balení min. 24 měsíců. Chránit před mrazem.
Kanystr opatrně otevřít a opět pevně uzavřít a obsah
co nejrychleji zpracovat. Produkt nechat před použitím
aklimatizovat na pokojovou teplotu.

Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být
námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést
vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Odhad spotřeby je orientační a vychází z našich dlouhodobých
zkušeností ohledně jednotkových spotřeb jednotlivých materiálů. Situace na stavbě (kvalita podkladu, klimatické podmínky apod.), způsob zpracování výrobků, případně další aspekty
však mohou tyto spotřeby zásadně ovlivnit. UZIN nepřebírá žádnou záruku ohledně množství zpracovaného materiálu na zakázce. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají
09.17 / msl / 11.17 / Kro
všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na naší domovské stránce na www.uzin.cz.

