PRODUKTDATABLAD

KUN TIL NEL
IO
PROFESRSUG
B

Premium vedligeholdelse

UZIN Resilient Care
Brugsklar rengøringsmiddel til elastiske gulvbelægninger

Beskrivelse:
UZIN Resilient Care er et pH-neutralt rengøringsmiddel,
der ikke efterlader striber, til daglig rengøring og vedligeholdelse af elastiske gulvbelægninger i private husholdninger og erhvervsejendomme.

Egnet til:

3 Elastiske gulvbelægninger
3 LVT / LVP (luksus vinylfliser / -plankegulv)
3 Linoleum
3 VCT (kompositionsfliser af vinyl)
3 Gulvbelægninger af gummi
3 Natur- og kunststen
3 Indendørs i private husholdninger (lejligheder, huse)
3 Indendørs i erhvervsejendomme (kontorer, hospitaler,
skoler, universiteter, biblioteker, butikker, plejehjem)

Produktfordele / egenskaber:
UZIN Resilient Care er et Premium rengøringsmiddel, der
ikke efterlader striber, og som er fantastisk til daglig anvendelse.
3 Multifunktionelt / til alle elastiske gulvbelægninger, også
til natur- og kunststen
3 Klar til brug
3 pH-neutralt
3 Fantastisk til daglig rengøring
3 Ettrinsprocedure
3 Efterlader ingen rester

Tekniske data:
Emballage:

Plastdunk 5 liter
Plastflaske 0,75 liter

Holdbarhed:

minimum 24 måneder

Farve:

grøn

Lugt:

svag lugt

Arbejdstemperatur:

16 – 24 °C

Arbejdstid:

1 time*

Ibrugtagning:

berøringstør

*Ved 21 °C og en relativ fugtighed på 65 %.
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UZIN Resilient Care
Anvendelse:

3 Rengør gulvet med en kost, støvmoppe og / eller støvsuger.
3 Fortynd UZIN Elastic Resilient Care 1 : 200 med vand
(50 ml : 10 liter).

3 Tør underlaget fugtigt med en mikrofibermoppe, f.eks.
3

en RZ moppefremfører og en RZ mikrofibermoppe.
Lad den resterende fugt tørre, tør ikke igen.

Vigtige bemærkninger:

3 Holdbarhed minimum 24 måneder i original emballage ved

Beskyttelse af arbejdsplads og miljøet:
Vandbaseret rengøringsmiddel. Ikke antændelig. Det anbefales at bruge
beskyttelsescreme og ventilation af arbejdsområdet. Læs og følg sikkerhedsoplysningerne på produktets mærkat og i sikkerhedsdatabladet.

Bortskaffelse:
Produktrester skal så vidt muligt opsamles og videreanvendes. Må ikke
komme i kanalisationen, vandløb eller jorden. Plastbeholdere, der er tømt
for rester, kradset ud, eller er drypfrie, kan genbruges. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede, flydende produktrester, er farligt affald.
Beholdere med udhærdet restindhold er byggepladsaffald.

opbevaring i relativt kølige omgivelser. Beskyttes mod frost.
Luk omhyggeligt åbnet emballage, så den er tæt, og brug indholdet så hurtigt som muligt. Lad produktet nå stuetemperatur
før brug.

Oplysningerne ovenfor er baseret på vores erfaring og omhyggelige undersøgelser. Vi kan ikke kontrollere eller påvirke de mange forskellige hermed forbundne materialer og
forskellige konstruktions- og arbejdsbetingelser. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen professionelle vurdering og brug af produktet. Hvis du er i tvivl, så udfør en lille test
eller få teknisk rådgivning. Læs og følg gulvbelægningsproducentens installationsanbefalinger. Offentliggørelsen af dette produktdatablad ugyldiggør alle tidligere produktoplysninger.
Den opdaterede version af dette datablad findes på vores hjemmeside www.uzin.com
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