
Informacja techniczna

Hesse intensywny środek czyszczący GR 1901

>Opis produktu
Koncentrat środka czyszczącego na bazie związków powierzchniowo czynnych o neutralnym pH i
biodegradowalnych, do mebli z powłoką olejową i lakierową..
Działanie czyszczące może być regulowane poprzez ilość dodanego koncentratu.

>Obszar zastosowania
W stanie rozcieńczonym wodą do czyszczenia powierzchni pokrytych olejem lub lakierem. Nadaje się także do
powierzchni z PVC, kafli i tworzyw sztucznych.

>Przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża Przed użyciem roztworu czyszczącego, sprawdzić czy powierzchnie, które

mają być czyszczone, są odporne na środki czyszczące firmy Hesse! Luźno
przylegające zabrudzenia usunąć z powierzchni, która ma być czyszczona,
za pomocą szmatki lub miękkiej szczotki.

>Obróbka końcowa

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

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

>Aplikacja
Aplikacja
inny sposób użycia
pozostały sposób użycia

>Wskazówki dotyczące sposobu użycia
Zastosować środek GR 1901 rozcieńczony w wodzie. Im większa jest ilość dodanego środka, tym silniejsze jest
działanie czyszczące! Czyszczenie intensywne: Przy silnych zanieczyszczeniach: proporcja dodawania środka wy-
nosi maksymalnie 1 : 10 (100 ml GR 1901 na 1 l wody). Do czyszczenia powierzchni lakierowych lub przy mniej-
szym zanieczyszczeniu: proporcja wynosi 1 : 500 (20 ml GR 1901 na 10 l wody).

>Dane techniczne
Zawartość surowców odnawialny-
ch %

0

Lepkość (+/- 15 %) 27 s / DIN EN ISO 2431 - 3 mm
Wygląd bezbarwny
Gęstość seria kg/l 1.011
Forma dostawy płynny
Seria NfA (udział związków nielotny-
ch) %

5

LZO EU % 0 %
VOC FR A+
Temperatura użycia (zakres) 20 - 40 °C
Temperatura przechowywania 10 - 30 °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
GR 1901 - 1 l, 3 l, 15 l, 25 l
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>Wskazówki specjalne
Przed użyciem roztworu czyszczącego, sprawdzić czy powierzchnie, które mają być czyszczone, są odporne na
środki czyszczące firmy Hesse! Przechowywać w zamknięciu, w miejscu niedostępnym dla dzieci! Do zakładu su-
rowców wtórnych lub do recyklingu dostarczać tylko całkowicie opróżnione pojemniki. Nie wycierać w sposób
zbyt mokry! Powierzchnie drewniane są szczególnie wrażliwe na działanie wilgoci i mogą w pewnych okoliczno-
ściach ulec uszkodzeniu! Uszkodzone powierzchnie lakierowe naprawić (zlecić naprawę) przed czyszczeniem!

>Przykład procedury
Czyszczenie utwardzonych powierzchni PUR (np. Hesse FANTASTIC-COLOR) z uporczywych zabrudzeń:
luźny pył i brud ostrożnie usunąć odpowiednią szmatką, zmiotką itp.
Roztwór czyszczący, składający się z 1 części GR 1901 na 20 części wody, nakładać miękką szmatką z gazy lub ba-
wełny, lekko zwilżając, na powierzchnię lakieru.
Zostawić do zadziałania przez krótki czas.
Następnie jeszcze lekko wilgotną powierzchnię wytrzeć do sucha suchą, miękką szmatką, lekko dociskając.

>Wskazówki ogólne
Roztwór czyszczący nanieść na powierzchnię podłogi odpowiednią, miękką szmatką bawełnianą, mopem itp. tak,
aby zwilżyć ją tylko, a nie zmoczyć, po czym wytrzeć a następnie pozwolić jej wyschnąć. W razie uporczywych za-
brudzeń powtórzyć całą procedurę, ewentualnie zwiększając stężenie. W przypadku używania do czyszczenia
ścierek z mikrofibry, prosimy wcześniej sprawdzić ich przydatność! Dane o składnikach zgodnie z rozporządze-
niem (WE) Nr 648/2004: poniżej 5 % niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Zawiera substancje zapa-
chowe, metyloizotiazolinon, benzizotiazolinon. Pozostałe składniki: izopropanol; informacja zgodnie z ustawą o
wpływie na środowisko środków czyszczących, WRMG: Kod firmowy: 3777; numer produktu: 2021815; arkusz da-
nych dla personelu medycznego pod adresem: info@hesse-lignal.de.

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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