
Oblast použití:

Čistící prostředek k pravidelnému běžnému čištění obkla-
dů a dlažeb, chromovaných armatur, skla, plastů a ušle-
chtilé oceli v koupelnách a oblasti sanity. Odstraňuje
močový kámen, vápenné výkvěty, zbytky mýdel, olejů
a mastnot. Nepoužívat na površích citlivých na kyseliny.

Vhodný pro:

� obklady a dlažby

� krytiny z jemné kameniny

� podlahoviny z přírodního kamene odolné kyselinám

� sanitu, jako např. umyvadla a toalety

� chromované armatury

Výhody výrobku/vlastnosti:

� jemný a účinný

� snadno odstraňuje vápenné zbytky, mastnoty
a močový kámen

� pro povrchy odolné kyselinám

� dlouhodobě příjemně vonící

Technická data:

Druh obalu láhev (PE)

Velikost balení 1000 ml

Skladovatelnost bez omezení

Barva transparentní

Teplota při zpracování 18 – 30 0C

Pochozí po zaschnutí

Hodnota pH 2 (koncentrát)
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Příprava:

Před použitím codex RZ 330 Sanitärreiniger podlahovinu
důkladně zamést a odstraňte volné nečistoty. Zjistěte
druh podlahoviny a v případě pochybností proveďte před
započetím prací zkoušku na menší ploše.

Zpracování – bežné čištění:

1. Codex RZ 330 Sanitärreinigung v množství 20 –
50 ml přelít do nádoby s vodou

2. Plochy vytřít a opláchnout
3. Pracovní nářadí vyčistit

Zpracování – základní čištění:

1. Plochy dobře navlhčit
2. Neředěný codex RZ 330 Sanitärreiniger nanést vlh-

kou houbičkou a nechat působit
3. Plochy opláchnout čistou vodou.
4. Pracovní nářadí vyčistit

Spotřeba: ca 20 ml/m2

Vydatnost: ca 50 m2

Důležitá upozornění:

� Originální balení je ve stabilním prostředí skladova-
telné bez omezení

� Chránit před mrazem a velkými výkyvy teplot skla-
dování. Otevřená balení opět dobře uzavřít.

� Nejlepší podmínky pro zpracování jsou mírná vlh-
kost vzduchu (ca 65%) a normální pokojová teplota
(18-300C). Vyšší teplota a nižší vlhkost zkracují dobu
schnutí.

� Při čištění větších ploch proveďte zkoušku na menší
ploše.

� Pravidelné ošetřování prostředkem codex RZ 330
Sanitärreiniger zlepšuje vzhled a prodlužuje život-
nost podlahovin.

� Větší znečištění lze odstranit pomocí výrobku codex
RZ 120 Zementschleirentferner.

Ochrana práce a životního prostředí:

Výrobek je nehořlavý, nedráždivý či škodlivý životnímu prostředí.
V některých případech mohou některé obsažené složky vonných látek
či konzervačních látek u některých skupin osob vyvolat větší přecitli-
vělost nebo alergii. Při práci s výrobkem se zásadně doporučuje dosta-
tečné větrání místnosti.

Likvidace odpadu:

Neředěný výrobek v žádném případě nevylévat do kanalizace, vodo-
vodního 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 správ-
ném 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 lis-
ty svou platnost.
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