Classic® BioSoap
1. Opis produktu:

Classic BioSoap jest to mydło dodawane do wody, stosowane do czyszczenia na mokro lub do
gruntownego czyszczenia podłóg olejowanych. Produkt oparty na mydłach produkowanych na
bazie olejów roślinnych oraz na woskach.
Giscode GU50.

2. Stopień połysku:

Jako dodatek do wody Classic BioSoap nie ma żadnego wpływu na stopień połysku.

3. Szczególne wskazówki:
Podłogi zaimpregnowane olejem:
Podłoga zaolejowana musi być nie tylko czyszczona, lecz także, od czasu do czasu w zależności
od stopnia zużycia, pielęgnowana. Przy pojawieniu się śladów zużycia, wymycia lub podobnych,
należy przeprowadzić doolejowanie podłogi odpowiednim środkiem do podłóg olejowanych.
Podłogi pokryte olejem lub lakierami tworzącymi warstwę:
Classic BioSoap może zostać użyty jako dodatek do wody w celu wyczyszczenia podłogi w
przypadku zastosowania olejów pozostawiających na powierzchni warstwę lub lakierów
olejowych na bazie żywic. Nie należy stosować tego środka w przypadku lakierów wodnych!
Także podłogi lakierowane/ olejowane należy pielęgnować.
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4. Sposób użycia:

Jako dodatek do wody, do utrzymania czystości. Luźne zabrudzenia powinny zostać zebrane z
podłogi przy pomocy szczotki lub odkurzacza. Do ok. 5 l ciepłej wody należy dodać pół filiżanki
(ok.50 ml) Classic BioSoap. Podłogę należy przetrzeć wilgotną szmatą. Silniejsze zabrudzenia
usunąć białym padem i roztworem mydła.

5. Czyszczenie:

Classic BioSoap rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:4, nanieść równomiernie na podłogę za
pomocą mopa i czyścić na mokro padem ściernym (zielonym, czarnym) lub szczotką.
Zabrudzenia usunąć szmatą lub odkurzaczem. Na koniec przetrzeć do czysta czystą wodą.
Pozostawić podłogę do całkowitego wyschnięcia. Suchą powierzchnię zaolejować środkiem
Classic BaseOil, Classic BaseOil Color lub Classic 100ProOil.

6. Czas schnięcia:

Po odparowaniu wody podłoga ponownie nadaje się do użytku/ dalszej obróbki.

7. Zużycie:

Ok. 300 m²/ l w zależności od ilości zastosowanego roztworu

8. Składowanie/Transport: W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, co
najmniej 24 miesiące.
9. Odnośniki:

Następujące informacje dodatkowe obowiązują jako część składowa niniejszej informacji
technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg

-Wskazówki dotyczące oznaczeń
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