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Informacje o produkcie 

Opis Środek do czyszczenia i pielęgnacji 

Charakterystyka Skoncentrowany, pieniący się środek czyszczący na bazie soli alkalicznych, etanolamin 
oraz detergentów przeznaczony do podłóg drewnianych zabezpieczonych olejem, 
olejowoskiem lub lakierem, które to zostały zanieczyszczone wszelkiego rodzaju brudem, 
tłuszczem, sadzą, smarem itp.. Produkt ma zastosowanie zarówno w gospodarstwie 
domowym do bieżącej pielęgnacji jaki i do czyszczenia zabrudzonych powierzchni w 
obiektach użyteczności publicznej.   

Cechy Na różne gatunki drewna 
Wodorozcieńczalny 
Pieniący się 
Biodegradowalny 
O delikatnym zapachu  
O szybkim i dokładnym działaniu 
O szerokim spektrum zastosowania 
Poprzez dodanie ciepłej wody następuje wzmocnienie działania  

Zastosowanie  Zanieczyszczone podłogi drewniane zabezpieczone olejem, olejowoskiem lub lakierem 

Kolorystyka  Bezbarwny 

Opakowania  1 l  
Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / 
ulotkach produktu. 

Właściwości produktu 

Gęstość w 200C Ok. 1,04 kg/l 

Stosowanie produktu 

Metody aplikacji Mop / szmatka / szczotka 

Przygotowanie 
produktu / powierzchni  
 
Sposób użycia  

Powierzchnia powinna być sucha i odkurzona. Z powierzchni należy usunąć pył, piasek 
itp. przy pomocy odkurzacza, miotły bądź innej metody „na sucho”. W zależności od 
intensywności zarudzenia  powierzchni, środek należy wymieszać w stosunku jedna do 
trzech nakrętek na 1 litr ciepłej wody, a następnie umyć zanieczyszczoną powierzchnię.  
Mycie powierzchni intensywnie zanieczyszczonych: 2-3 nakrętki produktu na 1 l ciepłej 
wody. 
Standardowe mycie powierzchni: 1 nakrętka produktu na 1 l ciepłej wody. 
W przypadku trudnych i uporczywych zabrudzeń produkt należy pozostawić na 
powierzchni do wchłonięcia przez 5 – 10 minut, po czym zebrać brud szmatką lub 
szczotką, a następnie przemyć powierzchnię bieżącą wodą.  
W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź 
przedstawicielem firmy Nelf Sp. z o.o. 
Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl. 

Zalecenia Nie aplikować poniżej 100C i wilgotności względnej powyżej 85%. 
Nie dodawać obcych składników. 
Narzędzia czyścić przy użyciu wody. 
Przechowywać w oryginalnym zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i 
chłodnym, w temperaturze powyżej 50C. 
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Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok).   

Środki ostrożności Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych 

Informacje dodatkowe 

Atesty, certyfikaty, 
dokumenty  

Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u 
dostawcy produktu. 

Informacje 
uzupełniające 

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji 
uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego 
wykorzystania produktu. 
Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie 
aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za 
składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te 
nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. 
P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści 
karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego 
dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. 
Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych. 

Nr karty  14 

Wersja karty  2 

Data aktualizacji  16.03.2018 

 


