RZ 490 Fleckengreifer
Vysoko účinný odstraňovač škvŕn s aktívnym kyslíkom

Oblasť použitia:
Vysoko účinný odstraňovač škvŕn
s mimoriadnymi rozpúšťacími účinkami.
Odstraňuje škvrny rozpustné vo vode
a anorganické škvrny, akými sú napr. krv, cola,
tráva, káva, červené víno, omáčky a pod.
Vhodný na:
♦ koberce a kobercové podlahy (syntetické
a vlnené)
♦ čalúnenie a textil
♦ gumené podlahoviny
♦ kamenné podlahy
Výhody výrobku/vlastnosti:
♦ s aktívnym kyslíkom
♦ bez agresívnych prísad
♦ pripravený k použitiu
♦ veľmi výdatný
Technické údaje:
Druh obalu:
Veľkosť balenia:
Skladovateľnosť:
Spotreba:
Teplota pri spracovaní:
Pochôdznosť:

fľaša (PE)
1000 ml/250 ml
bez obmedzenia
v závislosti na veľkosti a druhu
škvŕn
18 – 25°C
po zaschnutí

Dôležité upozornenia pre textilné podlahoviny:
Pred čistením vlákien vykonajte skúšku na stálosť farby a vodoodolnosť, nechajte pôsobiť
niekoľko hodín. Škvrny pokiaľ je možné odstrániť okamžite po ich vzniku. Čerstvé škvrny
vyčistite opakovaným pritláčaním savej, bielej a mäkkej handričky, ktorá nepúšťa vlas
a nežmolkovatie. Handričkou neroztierajte, ale opakovane zľahka pritláčajte. Čistenie škvŕn
vykonávajte vždy od okrajov do ich stredu. V žiadnom prípade nepoužívajte nevhodné domáce
prostriedky alebo čistú vodu, vždy výhradne prostriedky RZ k tomuto účelu vyvinuté. V prípade
odolných škvŕn opakujte postup, ale vyvarujte sa premočeniu podlahoviny. Prípadnú voľbu
vhodného prípravku na škvrny Vám uľahčí tabuľka použitia, ktorú nájdete na internetovej
stránke www.rz-systeme.de.
Príprava:
Vykonajte skúšku na stálofarebnosť a odolnosť materiálu.
Spracovanie – po ukončení stavebných prác:
1. RZ 490 Fleckengreifer nastriekajte a nechajte
pôsobiť
2. Savou handričkou, ktorá nepúšťa vlas,
postupne dookola zľahka pritláčajte na škvrnu
3. Neroztierajte! Mohlo by dôjsť k splstnateniu
4. Prípadne postup opakovať, predĺžiť dobu
pôsobenia
5. Pri mimoriadne odolných a starých škvrnách
je možné predĺžiť pôsobenie prostriedku cez
noc a použitie viackrát opakovať

Dôležité upozornenia:
Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení.
Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania.
RZ 490 Fleckengreifer v žiadnom prípade nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.
Neskladujte pri teplote vyššej ako 40°C. Nebezpečenstvo rozkladu. Pravidelným odstraňovaním
škvŕn a ošetrovaním frekventovaných vychodených miest sa zlepšuje povrchový vzhľad podlahy
a predlžuje životnosť textilných podlahovín.
Ochrana práce a životného prostredia:
Výrobok je nehorľavý, nedráždivý či škodlivý k životnému prostrediu. V niektorých prípadoch
môžu niektoré obsiahnuté zložky vonných látok či konzervačných látok u niektorých skupín
osôb vyvolať väčšiu precitlivenosť alebo alergiu. Pri práci s výrobkom sa zásadne doporučuje
dostatočné vetranie miestnosti.
Likvidácia odpadu:
Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylievať do kanalizácie, vodného radu alebo do zeme.
Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade s miestnymi/úradnými predpismi
likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD).
Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita Vašej práce závisí
od Vášho odborného posúdenia stanoviska a správneho použitia výrobku. V prípade pochybností
vykonajte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne na
návod použitia, ktorý je uvedený na etikete výrobku.
Zverejnením tohto technického listu strácajú platnosť skôr uvedené technické listy.

