
Informacja techniczna

Hesse PROTECT-CLEANER PR 90

>Opis produktu
Środek czyszczący i pielęgnacyjny do mebli i podłóg drewnianych, na bazie związków powierzchniowo czynnych o
neutralnym pH i biodegradowalnych tensydów.

>Obszar zastosowania
Do parkietów i podłóg drewnianych, jak również laminatu, PVC, kafli i powierzchni z tworzywa sztucznego. Nie
nadaje się do luster, marmuru lub powierzchni odpornych na ślizganie.

>Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża Luźno przylegające zabrudzenia usunąć z powierzchni, która

ma być czyszczona, za pomocą szmatki lub miękkiej szczotki. W
celu przeprowadzenia czyszczenia gruntownego zanieczyszczeń
rozpuszczalnych w wodzie, dodać do wody środka czyszczącego Hesse
INTENSIVE-CLEANER PR 91 lub REMOVER OS 5600 i tym roztworem umyć
podłogę.

>Obróbka końcowa

>Czasy
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C

warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C

Możliwość chodzenia po 1 h / 20 °C

>Aplikacja
Aplikacja
inny sposób użycia
pozostały sposób użycia

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
W celu wykorzystania do regularnego czyszczenia dodawać do wody do mycia. Tym roztworem wycierać, lekko
zwilżając podłogę - nie na mokro. Powierzchnia jest czyszczona i pielęgnowana w trakcie jednego cyklu robocze-
go.. Pielęgnacja konserwacyjna lub regularne czyszczenie i pielęgnacja: Przy mniejszych zanieczyszczeniach
rozcieńczać środek czyszczący w wodzie w stosunku 1 : 100 (100 ml na 10 l wody). Czyszczenie intensywne:
Przy większych zanieczyszczeniach lub do intensywnej pielęgnacji dozować odpowiednio więcej, maksymal-
nie 1 : 10 (100 ml na 1 l wody). Usuwanie plam z: kawy, herbaty, mleka, soków, moczu, krwi - rozcieńczyć śro-
dek PR 90 niewielką ilością wody.
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Informacja techniczna

Hesse PROTECT-CLEANER PR 90

>Dane techniczne
Zawartość surowców odnawialny-
ch %

1.5

Lepkość (+/- 15 %) 38 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd nieistotny
Gęstość seria kg/l 1
Giscode GE10
Forma dostawy płynny
Seria NfA (udział związków nielotny-
ch) %

3 - 3

LZO EU % 0 %
VOC FR A+
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 40 °C
Trwałość podczas składowania tygo-
dnie

52

warunki transportu Chronić przed mrozem / do maks. temperatury 35 °C
Temperatura użycia 20 °C

>Wskazówki dotyczące zamawiania
Numer zamówienia Połysk 60° (Gloss) Wielkość pojemnika
PR 90 - 1 l, 3 l, 15 l, 25 l

>Wskazówki specjalne
Przechowywać w zamknięciu, w miejscu niedostępnym dla dzieci! Do zakładu surowców wtórnych lub do recy-
klingu dostarczać tylko całkowicie opróżnione pojemniki.

>Wskazówki ogólne
Wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji: Prosimy przestrzegać instrukcji pielęgnacji zgodnie z normą DIN
18356. Wycierać parkiet miękkimi szmatkami, jedynie delikatnie zwilżonymi, nie na mokro. Prosimy stosować tyl-
ko neutralne środki czyszczące, niezawierające silikonu, salmiaku ani materiałów szorujących. Regularna pielę-
gnacja i czyszczenie przy zastosowaniu środków Hesse PROTECT-CLEANER PR 90 oraz Hesse INTENSIVE-CLE-
ANER PR 91 przedłużają żywotność powierzchni (parkietowej).

Nasze informacje techniczne są na bieżąco aktualizowane pod kątem stanu wiedzy technicznej i przepisów prawa. Podane wartości nie ozna-
czają specyfikacji, są to typowe dane produktów. Zawsze aktualną wersję można zobaczyć w Internecie na stronie www.hesse-lignal.de lub
uzyskać od Państwa opiekuna klienta. Dane te mają charakter doradczy, opierają się na dobrej wierze i starannych badaniach zgodnie z aktu-
alnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych warunków handlo-
wych. Karta charakterystyki produktu jest udostępniona zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006.
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