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RZ 490 Fleckengreifer
Vysoce účinný odstraňovač skvrn s aktivním kyslíkem
Oblast použití:

Výhody výrobku/vlastnosti:

Vhodný pro:

Technická data:

Vysoce účinný odstraňovač skvrn s mimořádnými roz- 
pouštěcími účinky. Odstraňuje skvrny rozpustné ve vodě

a anorganické skvrny, jakými jsou např. krev, cola, tráva,

káva, červené víno, omáčky apod.





koberce a kobercové podlahy (syntetické a vlněné)
čalounění a textil
pryžové podlahoviny
kamenné podlahy

Důležité upozornění pro textilní podlahoviny:

s aktivním kyslíkem
bez agresivních přísad
připravený k použití, velmi vydatný

druh obalu
velikost balení
skladovatelnost
spotřeba
teplota pro zpracování
pochozí

láhev (PE)
100 ml/ 250 ml
bez omezení
v závislosti na velikosti a druhu skvrn
18 – 25 0C
po zaschnutí

Před čištěním vláken proveďte zkoušku na stálobarevnost a voděodolnost; nechte působit několik hodin. Skvrny pokud možno odstranit okamžitě po jejich vzniku.
Čerstvé skvrny vyčistěte opakovaným přitlačováním
savého, bílého a měkkého hadříku, který nepouští vlas
a nežmolkovatí. Hadříkem neroztírejte, ale opakovaně
zlehka přitlačujte. Čištění skvrn provádějte vždy od okrajů skvrny do jejího středu. V žádném případě nepoužívejte jiné nevhodné domácí prostředky nebo čistou vodu,
vždy výhradně speciální prostředky RZ k tomuto účelu
vyvinuté. V případě odolných skvrn opakujte postup, ale
vyvarujte se promočení podlahoviny. Případnou volbu
vhodného přípravku na skvrny vám usnadní tabulka použití, kterou najdete na internetových stránkách www.rzsysteme.de.
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RZ 490 Fleckengreifer
Příprava:

Důležitá upozornění:

Zpracování :

 Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skladování.

Proveďte zkoušku na stálobarevnost a odolnost materiálu.
1.
2.
3.
4.
5.

RZ 490 Fleckengreifer nastříkejte a nechte působit
Savým hadříkem, který nepouští vlas, postupně
dokola zlehka přitlačujte na skvrnu
Neroztírejte! Mohlo by dojít k zplstnatění!
Případně postup opakovat, prodloužit dobu účinkování
U mimořádně odolných a starých skvrnách je možno
prodloužit působení prostředku přes noc a použití
vícekrát opakovat.

 Originální balení je ve stabilním prostředí skladovatelné nejméně bez omezení.
 RZ 490 Fleckegreifer v žádném případě nevystavujte
přímému slunečnímu záření.

 Neskladujte při teplotě vyšší jak 400C. Nebezpečí
rozkladu.

 Pravidelným odstraňováním skvrn a ošetřováním
frekventovaných vychozených míst se zlepšuje povrchový vzhled podlahy a prodlužuje životnost textilních podlahovin.
Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý a nedráždivý, neškodný životnímu prostředí.
V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek
či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitlivělost nebo alergii. Při práci se doporučuje používat ochranné
umělohmotné rukavice. Obsažený aktivní kyslík při kontaktu s pokožkou tuto vyběluje. Používejte ochranný krém na pokožku

Likvidace odpadu:
Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodovodního řadu nebo do země. Prázdné obaly beze zbytků opláchnout
vodou a v souladu s místními/ úředními předpisy likvidovat jako
recyklovatelný odpad (DSD).
Tyto údaje vycházejí z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Kvalita
vaší práce závisí na vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností proveďte vlastní zkoušku
nebo si vyžádejte technickou poradu k aplikaci. Dbejte přesně návodu
použití na etiketě výrobku.
Zveřejněním tohoto technického listu pozbývají dřívější technické listy svou platnost.
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