Karta techniczna Bautech BAUPUR 600 CLEAN™
Data aktualizacji : 01.07.2021

Bautech BAUPUR 600 CLEAN™
Koncentrat do codziennego czyszczenia powierzchni dekoracyjnych
ОPIS PRODUKTU
Specjalny środek czyszczący o zapachu cytrynowym
z doskonałymi właściwościach wiążącymi brud.
Nie pieni się oraz szybko wysycha nie pozostawiając smug
i zacieków.

opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C z dala
od źródeł ciepła, wpływami niskich (poniżej 0°C)
i wysokich (powyżej +25°C) temperatur oraz
bezpośredniego nasłonecznienia.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

PH = ok. 9

Brak szczególnych wymagań - narzędzia należy spłukać
ciepłą wodą.

ZASTOSOWANIE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przeznaczony do codziennego stosowania na posadzkach
dekoracyjnych pokrytych lakierem poliuretanowym z serii
BAUPUR wewnątrz budynków.
Nadaje się również do czyszczenia metodą maszynową.

BAUPUR 600 CLEAN nie jest klasyfikowany jako
substancja niebezpieczna. Mimo to należy zachować
ostrożność podczas jego stosowania gdyż może działać
uczulająco w wyniku niewłaściwego obchodzenia się
z produktem.

MIESZANIE
Bautech BAUPUR® 600 CLEAN jest jednoskładnikowym
produktem, dostarczanym w opakowaniach fabrycznych,
których stan nie powinien wzbudzać zastrzeżeń.
Przed użyciem pojemnik z wyrobem należy dokładnie
wymieszać.

DAWKOWANIE
 Dla czyszczenia manualnego
50 ml preparatu należy zmieszać z 10 L zimnej wody.
Tak przygotowaną mieszaniną należy zwilżyć mop lub
szmatkę z miękkiego materiału i dobrze odciśniętymi
rozprowadzić ruchami „do siebie” zbierając zabrudzenia
z całej powierzchni.
 Dla czyszczenia maszynowego
25 ml środka należy rozcieńczyć 10 L zimnej wody. Czyszczenie powinno zostać przeprowadzone zgodnie z instrukcją danej maszyny
Zużycie: 1L / 1000 m2 (w zależności od stopnia zabrudzenia)

OPAKOWANIA
5L

INFORMACJE DODATKOWE
Producent gwarantuje jakość produktu, lecz nie ma
wpływu na sposób jego zastosowania i wbudowania.
Wszystkie informacje odnoszą się do wyrobów
przechowywanych i stosowanych zgodnie z zaleceniami,
podane są w dobrej wierze i uwzględniają aktualny stan
wiedzy oraz posiadane doświadczenie firmy Bautech®.
Użytkownik zobowiązany jest do stosowania produktu
zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami Bautech.
Wszystkie podane dane techniczne bazują na próbach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów
mogą nie być identyczne ze względu na warunki,
umiejscowienie, sposób aplikacji i inne okoliczności, na
które firma Bautech nie ma wpływu. Odmienne zalecania
naszych pracowników wymagają formy pisemnej, aby
były ważne. W przypadku wątpliwości należy wykonać
własne próby lub skontaktować się z Działem
Technicznym Bautech. Wraz z ukazaniem się niniejszej
instrukcji, wszystkie po-przednie tracą ważność.

UWAGA! Zaleca się sprawdzenie, czy maszyna czyszczącą
jest dostosowana do danego typu nawierzchni przy
zastosowaniu środka do mycia poprzez przeprowadzenie
próbę w wydzielonym i niewidocznym miejscu.
Nie zaleca się mycia powierzchni przy użyciu szczotek
o jakiejkolwiek twardości, które mogą rysować posadzkę

PRZECHOWYWANIE
24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu,
przy
składowaniu
w
fabrycznie
zamkniętych
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