Clean Protect COLOR WINDOW
Zestaw do czyszczenia silnych zabrudzeń oraz
pielęgnacji stolarki otworowej
Zestaw czyszczący i nabłyszczający do powierzchni z PVC w
kolorze, aluminium, drewna, okleiny, powierzchni lakierowanych,
konglomeratu czy kamienia naturalnego. Dedykowany do
kolorowych ram okiennych oraz drzwi.
Nie stosować do powierzchni z białego PVC!

Instrukcja obsługi:
Przed użyciem zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa. Zaleca się aby
przed użyciem sprawdzić działanie preparatu w mało widocznym
miejscu na niewielkim fragmencie powierzchni.
1) CZYSZCZENIE:
Zabrudzoną powierzchnię, wstępnie oczyścić za pomocą wody
z detergentem. Wytrzeć do sucha. Przed użyciem preparat Clean
Protect

XTRA

wstrząsnąć.

Spryskać

zabrudzenie

preparatem,

rozprowadzić szczoteczką, odczekać około 20 sekund a następnie
usunąć za pomocą szmatki (powierzchnie gładkie) lub szczoteczki
(powierzchnie

porowate

z

wyłączeniem

aluminium).

W

razie

konieczności czynność powtórzyć. W przypadku większych powierzchni
czyszczenie przeprowadzać w kilku etapach. Prawidłowo użyty preparat
nie pozostawia śladów, odbarwień czy innych uszkodzeń. Po użyciu
atomizer spłukać wodą w celu uniknięcia zatkania dyszy zaschniętym
preparatem.
UWAGA:
Nie stosować preparatu na powierzchniach rozgrzanych ani mokrych.
Czyszczenie przeprowadzać w temperaturze od +7 st.C do +30 st. C.

Szczoteczki

z

włosiem

porowatych.

Nie

metalowym

stosować

do

używać

białego

wyłącznie

PCV

oraz

do

elementów

aluminium

–

grozi

zarysowaniem powierzchni!
Podczas

czyszczenia

za

pomocą

szczoteczki

z

włosiem

metalowym

nie

stosować zbyt dużego nacisku aby nie zarysować powierzchni.
2) PIELĘGNACJA:
Clean Protect COLOR WINDOW nanieść na szmatkę a następnie równomiernie
rozprowadzić

na

oczyszczoną

i

osuszoną

powierzchnię,

pozostawiając

widoczną powłokę. Po chwili ściągnąć pozostałość preparatu za pomocą
czystej szmatki. Nie pozostawiać preparatu do wyschnięcia. W razie powstania
zacieków ponownie nałożyć preparat. W przypadku większych powierzchni
pielęgnację przeprowadzać w kilku etapach.
Zasady bezpieczeństwa:
H 225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H 304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H 412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
P 210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia,
gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P 233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamkniętym.
P 273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P 280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę
twarzy.
P 301+P 310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA natychmiast skontaktować się z
ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P 303 + P 361 + P 353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast

zdjąć

całą

zanieczyszczoną

odzież.

Spłukać

skórę

pod

strumieniem wody [lub prysznicem].
P 331: NIE wywoływać wymiotów.
P 370 + P 378: W przypadku pożaru: Użyć piany gaśniczej do gaszenia
P 403 + P 235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać
w chłodnym.

P 405: Przechowywać pod zamknięciem
P 501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi
EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub
pękanie skóry
EUH208: Zawiera d-limonen. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
Środki ostrożności :
1) Przed użyciem zapoznać się z opisem środków bezpieczeństwa.
2) Przechowywać w miejscu niedostępnym dla DZIECI !!!
3) Produkt zawiera składniki mineralne, które mogą być szkodliwe dla
skóry i oczu. W przypadku dostania się preparatu do oczu przemyć
oczy dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
4) W razie połknięcia płynu należy zgłosić się do lekarza.
5) Stosować środki ochrony indywidualnej – rękawiczki (dołączone do
zestawu).
6) Stosować w miejscach przewiewnych.
Składowanie oraz przechowywanie:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +10°C
do +25°C.
Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.
Okres przechowywania: 12 miesięcy od daty produkcji.
Data produkcji podana na opakowaniu.
Skład znajduje się na pojemnikach poszczególnych preparatów.
CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI !!!
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