
ŘADA K POKLÁDCE / Detergenty, ochranné prostředky a vosky na parkety

Účel použití
Čištění: 
- dřevěných tradičních, hotových lakovaných či naolejovaných podlah
- dřevěných předlakovaných a naolejovaných podlah
- bambusových lakovaných a naolejovaných podlah
- plastového laminátu
- vinylových podlah
- gumy
- linolea
- mramoru, keramiky

Podlahy v interiérech.

Nepoužívejte
Na surové dřevěné podlahy či podlahy ještě nenalakované.

ROZSAH POUŽITÍ

CO

NTRIBUTES TO

P O I N T S

Ekokompatibilní mýdlo na čištění podlah a jiných ploch. Ideální pro GreenBuilding. 
Koncentrát vodní disperze se sníženým obsahem rozpouštědel, šetrný vůči životnímu 
prostředí a zdraví uživatelů.

Slc® Eco Silopark s neutrálním účinkem, účinně čistí lakované dřevěné povrchy, hotové parkety, laminované panely, 
PVC podlahy, gumové podlahy, linoleum, mramor a keramiku.

Slc® Eco Silopark

VÝHODY VÝROBKU

• Koncentrát s vysokou výtěžností

• Hotový k použití na místní odstranění silných nečistot

• Účinně čistí bez nutnosti opláchnutí

• S vysokým stupněm biodegradovatelnosti
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Způsob použití
Produkt připravený k použití. 
Naředit vlažnou vodou v poměru Slc® Eco Silopark : voda = 1 víčko-odměrka : 3 ℓ

Nanášení
Pomocí dobře vyždímaného šňůrkového mopu nebo namočeného hadru setřít znečištěný povrch. Podle potřeby občas znovu namočit hadr do mycího roztoku, vyždímat  
a pokračovat v čištění. Oplachování není nutné.

NÁVOD K POUŽITÍ
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Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v srpen 2014 (odk. GBR Data Report - 09.14); upřesňujeme, že v jakémkoliv okamžiku mohou být předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto 
případné aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních 
znalostí. Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek 
vhodný pro předpokládané použití.

KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Katowicka 128 – 95-030 Rzgów, Polska
Tel. +48 42 225 17 00 – Fax +48 42 225 17 01
e - m a i l :  i n f o @ k e r a k o l l . p l

Vzhled transparentní kapalina
Balení lahve 1 ℓ
Skladování ≈ 12 měsíců v původním balení na suchém místě
Upozornění chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
Pracovní teplota od +10 °C do +30 °C
Biologická rozložitelnost ≥ 90%
Vydatnost při nanášení šňůrkovým mopem  ≈ 1 víčko-odměrka na 3 ℓ vody

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50% a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle podmínek na stavbě: teploty, ventilace a savosti podkladu.

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL

- výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- během čištění nepolévat čištěný povrch vodou ani mycím roztokem
- důkladně větrat místnosti pro zlepšení schnutí
- nechodit ani nepřecházet po mokré či nedokonale vyschlé podlaze
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro informace o jiném než předpokládaném použití kontaktujte Kerakoll Worldwide Global Service +48 42 225 17 00 - info@kerakoll.pl

UPOZORNĚNÍ

V případě čištění malých ploch a/nebo odolných skvrn nalít přípravek Slc® Eco Silopark přímo na vlhký hadřík a očistit dané místo.

DALŠÍ POKYNY
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