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Silný čistič
Všeobecný popis produktu

Popis produktu  

Oblast použití
Složení

Skladování

Trvanlivost
Velikosti obalů

Spotřeba
Pokyny ke zpracování 
Zpracování

Likvidace produktu
Bezpečnostní pokyny

Silný čistič biopin je přírodní čistící koncentrát z rostlinných surovin vhodný pro důkladné 
a rychlé čištění všech omyvatelných dřevěných povrchů. 
Vysoká koncentrace účinných látek umožňuje úsporné dávkování a chrání tím životní prostředí 
a zdroje. Silný čistič biopin ochraňuje dřevo přírodním jojobovým olejem a vyznačuje se i pH 
neutrální recepturou, která chrání pokožku, vytváří zdravé klima v obytných prostorách a 
neobsahuje žádné mýdlo. 
Všechny omyvatelné dřevěné povrchy. 
Obsahové látky (podle nařízení ES o detergentech 648/2004): 
< 5% aniontové tenzidy 
< 5% neaniontové tenzidy 
< 5% amfoterní tenzidy 
parfém, limoneny, methylisothiazolinone, benzisothiazolinony, přírodní pomerančový a jojobový 
olej. 
Obsahuje limoneny. Může vyvolat alergické reakce. 

V dobře uzavřeném obalu, mimo dosah dětí. Doporučená skladovací teplota od +10 °C do 
+20°C. Chránit před mrazem.
Skladovatelnost 48 měsíců od data výroby.
0,5 l

500 ml stačí na cca 16 kbelíků na 5 l vody.

Na pravidelné mytí 3 uzávěry Silného čističe biopin do vody (cca 30 ml na 5l vody). Plochu 
vytřeme a necháme uschnout - hotovo. Při silném znečištění dáme trochu neředěného 
přípravku na vlhký hadr a nečistotu otřeme. Poté setřeme čistou vodou. Citlivé povrchy nejdříve 
otestujeme předem na nenápadném místě. 
Prázdný obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu!
Důležité bezpečnostní pokyny najdete v odpovídajícím bezpečnostním listu. 

Pokyny v tomto technickém listu jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a praktického používání. Slouží výlučně k 
informacím  ale nejsou žádnou zárukou výsledku. Uživatel si musí vyzkoušet produkty ohledně jejich vhodnosti pro svůj 
účel použití. Odpovědnost výrobce je omezena na kvalitu produktu a vylučuje chybné použití. Výrobce si vyhrazuje 
právo na změny složení ve smyslu technického nebo ekologického pokroku. Stav: leden 2015
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