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                       TECHNICKÝ LIST

Bio-Clean

WIKO Bio-Clean intenzivní čistič obsahuje anionické a
neanionické tensidy , alkalie , vodou rozpustná rozpouštědla , 
jakož i  barevné, vonné a pomocné látky v nepatrném množství. 
Tento čistič je v důsledku tensidové kombinace zvláště účinný 
a šetrný. WIKO Bio-Clean intenzivní čistič je vysoce-
koncentrovaný, neutrální univerzální čistič pro průmyslové a 
řemeslné upotřebení.

Velikost obalu: Označení :
1000 ml lahev ABIO.F1000

Obory použití 

Tento čistič je výborně způsobilý pro:
• Dlaždice, kachle, dveře,okna a schodiště
• Skříně, jakož i polyesterem a umělou hmotou potažený kuchyňský nábytek

  Navíc čistí :
• sklo, porcelán, mramor, emailované a lakované plochy a gumové povlaky

Vlastnosti

• Univerzální čistič a odmasťovač
• Dobře oplachovatelný beze zbytků a šmouh 
• Úsporný v používání a proto nanejvýš hospodárný
• Nekorodující
• Prostý alkalií a kyselin a proto vhodný pro choulostivé povrchy  
• Způsobilý pro vysokotlaké čističe

Použití

WIKO Bio-Clean intenzivní čistič by měl být skladován při normálních teplotách od + 15°C do + 25°C. Čistič před použitím 
dobře protřepat  a úsporně nanášet. Ve většině případů postačí jednoduché ošetření . Při tvrdošíjném znečištění 
doporučujeme zvýšit koncentraci, nebo čistící postup opakovat. Může být ředěn podle stupně znečištění  až 1:100. 
Choulostivé barevné povrchy ( na př. tkaniny ) odzkoušet na odolnost a stálost barev !

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály 
mohou být velmi rozdílné a my na ně nemáme žádný vliv a taktéž na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena 
vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněná ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. Povšimněte si také prosím našich údajů v bezpečnostním listu.
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