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MYDLANY ŚRODEK CZYSZCZĄCY IRSA SEIFENREINIGER

Właściwości:
Środek czyszczący IRSA SEIFENREINIGER jest kombinacją wysokogatunkowych mydeł o dużym stężeniu, 
wykonaną z naturalnych olejów roślinnych bez użycia barwników i substancji aromatyzujących. Użycie tego 
środka powoduje odnowienie powłoki ochronnej, i zapewnia jedwabisty połysk oraz optymalną pielęgnację 
powierzchni.

Zastosowanie:
Do czyszczenia,  pielęgnacji  i  pierwszej  obróbki  powierzchni  wewnętrznych wykonanych z drewna miękkiego, 
twardego lub korka, narażonych na użytkowanie o normalnej i dużej intensywności.
Przykłady: podłogi, okładziny ścienne i sufitowe, drzwi, meble, blaty robocze.

Instrukcja użycia:
Przed  użyciem  środka  IRSA  SEIFENREINIGER  powierzchnię  należy  wyczyścić  na  sucho.  Środek  IRSA 
SEIFENREINIGER stosować w zależności od potrzeby. Świeżo impregnowane powierzchnie czyścić dopiero po 
ok. 8 dniach. Wycierać dobrze wyżętą ścierką do podłogi. Wskazówka: do pracy używać dwóch wiader: jednego 
na czysty roztwór mydlany, a drugiego do wyżymania ścierki. Środka IRSA SEIFENREINIGER nie należy używać 
w stanie nierozcieńczonym – do czyszczenie większych zabrudzeń używać środka IRSA GRUNDREINIGER G88.

Zużycie:
Powierzchnie olejowane:
Ok.  50 ml  środka IRSA SEIFENREINIGER zmieszać z  10 litrami  wody i  nanosić  dobrze wyżętą ścierką do 
podłogi. Nie przecierać później czystą wodą, ponieważ spowodowałoby to usunięcie warstwy ochronnej.
Powierzchnie olejowane i woskowane:
Ok. 25 ml środka  IRSA SEIFENREINIGER na 10 itrów wody. Dalsze postępowanie jak wyżej.

Uwagi ogólne:
W celu zachowania jakości  podłogi  z drewna litego lub parkietu,  klimat panujący w pomieszczeniu powinien 
charakteryzować się min. temperaturą  +20° C i wilgotnością względną powietrza 55 %. Jeżeli  używany jest 
środek  IRSA SEIFENREINIGER,  to  -  aby  zapobiec  zaburzeniom  powierzchniowym  -  nie  należy  stosować 
środków pielęgnacyjnych ani czyszczących.

Prosimy o konieczne przestrzeganie naszej instrukcji dotyczacej pielegnacji podlog drewnianych
(okreslona w normie DIN 18356),oraz o zapoznanie sie z zaleceniami producenta dotyczace stosowania olejow, 
oraz woskow firmy IRSA, ujetych w parametrach technicznych produktu -  tzw. Datenblätter  

Składniki:
Mydła naturalne, anionowe i niejonowe środki powierzchniowo-czynne.

UBA 16440201

Udzielamy naszych pisemnych i ustnych rad w zakresie techniki użytkowej na podstawie doświadczeń według naszej najlepszej wiedzy. Są one jednak tylko niewiążącymi 
wskazówkami i nie zwalnia klienta z badania dostarczanych przez nas produktów we własnym zakresie odnośnie planowanych metod i celów. Zastosowanie i obróbka produktów 
odbywa się poza naszą kontrolą i dlatego pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Oczywiście gwarantujemy stałą jakość naszych produktów, odpowiadającą jakości wzorów. 
Wraz z ukazaniem się nowej „Instrukcji technicznej“ poprzednia przestaje obowiązywać!
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