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Čistící odmašťovací přípravek
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Odstraňuje a biologicky odbourává nečistoty od benzínu,
oleje a nafty z povrchu vyzrálého betonu a dlažby
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?Okamžitý účinek
?100 % biologicky odbouratelný
? Šetrný k životnímu prostředí
? Bezpečná a jednoduchá aplikace

?Nekoroduje
?Neznečišťuje okolí
? Netoxický
? Bez rizika
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Návod k použití

Návod k použití

Aplikace:
Navlhčete povrch, naneste v dostatečném množství na znečištěnou oblast a
vykartáčujte zahradním kartáčem nebo kartáčovacím strojem. Nejlepších výsledků
dosáhnete, pokud necháte přípravek působit minimálně 20 minut, potom roztok
opláchněte vodou. Silné, hluboké dlouhotrvající znečištění může vyžadovat
opakovanou aplikaci.
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Upozornění: Na asfaltovém povrchu nenechávejte déle než 5 minut.
CONDECOR OOT je vhodný pro časté použití a dá se ředit podle potřeby.
CONDECOR OOT je možné nanášet nástřikem.
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Bezpečnostní list a technický list, případně další technická dokumentace
výrobku, jsou k dispozici na vyžádání.
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Ochrana zdraví / bezpečnostní pokyny:
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Uchovávejte veškeré čistící prostředky mimo dosah dětí.
V případě kontaktu s kůží nebo očima omyjte zasažená
místa dostatečným množstvím vody.
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Dráždí pokožku a oči
V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte větším
množstvím vody a vyhledejtelékařskou pomoc.
Udržujte mimo dosah dětí
Při polknutí vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo štítek.
Noste vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranný
obličejový štít.

Balení:

5l

Datum výroby:

CONDECOR Construction a.s., Ostrovačická 714/31, 641 00 Brno,
Tel.: +420 546 443 160-2, condecor@condecor.cz, www.condecor.cz
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