
Technický list

CL-EPOXY FLOOR

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia výskumu a 
vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a odporúčania vzťahujúce sa k 
aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je 
používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané použitie. Toto vydanie technického dátového listu 
automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa rovnakého produktu.

Čistiaci prostriedok na epoxidové podlahy 

Popis 

Špeciálny tekutý čistič na epoxidové podlahy. 
CL-EPOXY FLOOR hĺbkovo čistí epoxidové 
podlahy bez ovplyvnenia lesku.

Oblať použitia

CL-EPOXY FLOOR sa používa na 
odstraňovanie škvŕn od oleja, mastnoty a 
iných škvŕn z epoxidových podláh. Je ideálny 
pre všetky oblasti s epoxidovou podlahou, ako 
sú podlahy v priemysle, parkoviská a pod Je 
vhodný aj na čistenie škvŕn od mastnoty a 
oleja v oblastiach, ako sú kuchyne, 
reštaurácie atď.

Technické informácie 

Skupenstvo :  kvapalné 
pH :  10,4-11,4 

Návod na použitie 

CCL-EPOXY FLOOR sa v nezriedenom stave 
aplikuje  na čistený povrch a ponechaná sa 
na škvrne na niekoľko minút, potom sa 
povrch očistí pomocou kartáču alebo hubkou 
a nakoniec sa premyje veľkým množstvom 
vody. Pri vytieraní podlahy sa zriedi v pomere 
50 ml: 3l vody.

Spotreba 

15-20m2/l ,v závislosti od zložitosti škvrny. 

Balenie

Dodáva sa v nádobách s objemom 0,75 l, 5l a 
20l. 

Skladovanie 

12 mesiacov od dátumu výroby pri 
skladovaní v originálnom neotvorenom obale, 
pri teplote v rozmedzí od + 5 ° C do + 35 ° C. 
Chráňte pred priamym slnečným žiarením a 
mrazom.

Poznámky 

• Je potrebné zvážiť riziká a zásady
bezpečného používania uvedené na obale.

• Riziko vážneho poškodenia očí. 
Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade 
požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc 
a ukážte tento obal alebo označenie. Pri 
zasiahnutí očí okamžite dôkladne 
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku 
pomoc. Používajte ochranné okuliare / 
tvárový štít.

• Obsahuje viac ako 15%, ale menej ako 30%
bieliaceho činidla na báze kyslíka. Tiež 
obsahuje Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone a parfum.
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