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DOMA VIASZOS PADLÓ- ÉS BÚTORÁPOLÓ
Alkalmazási terület:
A DOMA VIASZOS PADLÓ- ÉS BÚTORÁPOLÓ magas töménysége, és kedvező ára lehetővé teszi, hogy
akár mindennap tisztíthassa és ápolhassa padlóját, bútorait, azok élettartamának növelése érdekében.
Tisztítja, ápolja, és védi a felületeket minden takarítás és portalanítás alkalmával. Alkalmas laminált
padlózatok, hajópadló, parketta, és kőburkolatok kezelésére, tisztítására. Irodai bútorok, továbbá
minden bútorlapból, és kezelt felületű fából készült berendezés ápolására, tisztítására ajánljuk!
Használatával vékony filmréteget képezhetünk és hosszantartó selyem fényt biztosíthatunk a kezelt
felületen.
Csiszolt vagy mázas felületű kövezetek, padozatok, továbbá márvány- és gránitfelületek polírozásával
magas fényt érhetünk el csúszásmentesen.

Felhasználási javaslat:
BÚTORÁPOLÁS:
A DOMA VIASZOS PADLÓ- ÉS BÚTORÁPOLÓból töltsön az 1 literes szórófejes palackba 10-30 ml-t a
takarítás rendszerességének függvényének mértékében (rendszeres takarítás: 10 ml +1 liter víz,
alkalmi takarítás: 30 ml + 1 liter víz). Szórófejes palackunkból permetezzünk 20-25 cm távolságból a
felületre, majd puha, mikro szálas ronggyal töröljük át azt. Bútorápolást végezhetünk vödörben vagy
edényben kikevert 1-3 %-os(5 liter vízhez 0,5-1,5 dl koncentrátum) munkaoldatba mártott, majd jól
kicsavart puha vagy mikro szálas ronggyal is.
PADLÓ ÁPOLÓ-TISZTÍTÓ FELMOSOÁS:
A DOMA VIASZOS PADLÓ- ÉS BÚTORÁPOLÓból készítsünk felmosó vödrünkbe a koszolódás
mértékének függvényében 1-3 %-os munkaoldatot:
1. Ápoló felmosáshoz:
Adagoljunk 10 liter vízhez adjunk 25-50 ml koncentrátumot
(0,25-0,5%-os oldat)
2. Tisztító és ápoló felmosáshoz:
Adagoljunk 10 liter vízhez 1-1,5 dl koncentrátumot
(1-1,5%-os oldat)
Amennyiben lehetőségünk van rá, a felmosást végezzük forró vízzel.
A felmosott felületet hagyjuk megszáradni. Száradás után csík és cseppmentes felületet kapunk. A
magasabb fény elérése érdekében végezzünk szárazoló felmosást (száraz, lehetőleg mikro szálas
moppal, vagy felmosóval töröljük át a száradás alatt álló, vagy már megszáradt felületet).
A felmosást követően a felületen vékony filmréteg keletkezik, mely a kezelt felületnek vízlepergető és
portaszító tulajdonságokat biztosít.

Összetétel:
Nem ionos felületaktív anyag <5%,
Anionos tenzid <5%,
Vízoldékony oldószer, viasz, illatanyag.
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Figyelmeztetés:
Általános tudnivalók: A sérültet azonnal távolítsuk el a veszély forrásától. Az elszennyeződött
ruházatot és lábbelit azonnal le kell venni, és az újbóli használat előtt meg kell tisztítani. Öntudatlan,
vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni, vagy annál hányást kiváltani nem szabad!
Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek, vagy mérgezés gyanúja merül fel, azonnal hívjunk
orvost és mutassuk meg a készítmény címkéjét, ill. biztonsági adatlapját.
Belégzés esetén: A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomban és melegen kell tartani.
Bőrre jutás esetén: A szennyezett, átitatódott ruházat levétele után a bőrt azonnal folyóvízzel le kell
öblíteni, és szappannal lemosni. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
Szembejutás esetén: Legalább 5 percig tartó szemöblítést kell végezni folyóvízzel a szemhéjszélek
széthúzása és a szemgolyó állandó mozgatása közben. Tartós panaszok esetén forduljunk
szakorvoshoz.
Lenyelés esetén: Ne hánytassunk a sérültet. Öblítsük ki a szájüreget, itassunk sok vizet.
Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

Tárolás:
Eredeti, bontatlan csomagolásban, jól lezárva, hűvös, jól szellőző helyen, sugárzó hőtől,
gyújtóforrástól védve, élelmiszerektől, italoktól, élvezeti cikkektől, takarmánytól elkülönítve kell tárolni.
A készítmény gyermekek kezébe nem kerülhet!
Megfelelő tárolás esetén minőségét 3 évig megőrzi.

Kiszerelési egység:
5 l-es PE kanna

Gyártja és forgalmazza:
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