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IRSA AQUA CLEANER 5000
Agent de curăţare pe bază de apă , pentru parchet sigilat in ulei sau lac, parchet prefinisat ş i alte tipuri de pardoseală .

Domenii de utilizare :
Agentul IRSA AQUA CLEANER 5000 este excelent pentru o cură ţare prealabilă  sau o curăţare rapidă pe parcurs , de exemplu pentru pardoseli murdare din  
parchet sigilat cu lac sau ulei ,parchet prefinisat cu lac sau ulei ,Lemn de constructie , Plută  ,PVC ,Linoleum ,Gresie ,Piatră  Naturala şi Cauciuc. Efectuaţ i 
întotdeauna o aplicare de probă  , într-un loc mai puţ in vizibil. IRSA AQUA CLEANER 5000 este compatibil cu toţ i agenţii de întreţinere IRSA.

Caracteristici :
* Înaltă eficienţă * Acţiune foarte bună  de curăţare * Uscare foarte rapidă  * Ambalat in doza de plastic de 1L * Garantie minim 24 luni

Prelucrare/consum pentru pardoseli :
În funcţie de gradul de murdărie al pardoselii ,aplicaţ i IRSA AQUA CLEANER 5000 pe suprafaţ ă, diluat cu apă (50–100 ml la 10 litri de apă)sau nediluat 
.Colectaţi murdăria dizolvată  cu o lavetă IRSA şi dacă este necesar , la final mai ş tergeţi încă o dată,astfel încât murdă ria să fie îndepărtată fără urme de pe 
suprafaţă. Îndeosebi în cazul suprafeţ elor sensibile ( de ex. linoleum sau suprafeţ ele cu luciu intens ) vă  recomandăm o curăţare de probă într-un loc mai 
puţin vizibil. Lucraţ i cu două găleţi : una pentru IRSA AQUA CLEANER 5000 curat , cealaltă  pentru stoarcerea lavetei IRSA.

Tratare finală /întreţinere :
Îngrijiţi în continuare suprafaţa cu agenţii de întreţinere uzuali IRSA (de ex. IRSA Aqua Star sau IRSA Aqua Star R9). Vă  rugăm să respectaţ i instrucţ iunile 
de întreţinere corespunză toare. Îndepărtaţi murdăriile foarte persistente cu agentul pentru cură ţare de bază,IRSA Grundreiniger G88 (vezi fiş a de date 
tehnice).

Măsuri de precauţie/marcare :
Nu lăsaţi produsele la îndemâna copiilor / În timpul utiliză rii, purtaţi mănuşi de cauciuc.

Sugestii importante :
În principiu, la orice cură ţare, este interzisă  inundarea pardoselii cu apă  , deoarece în caz contrar pot fi provocate daune prin umflarea stratului de bază
.Ştergeţi întotdeauna cu un grad redus de umezeală !Amestecarea cu alţ i agenţi de întreţinere şi curăţare sau utilizarea acestora în combinaţ ie cu IRSA 
AQUA CLEANER 5000 poate duce la deterioră ri ale suprafeţei !!!

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de întreţinere valabile în fiecare dintre cazuri pentru suprafeţ ele sigilate şi celelalte tipuri de pardoseli.

Ingrediente :
Sub 5 % tenside neionice ,benzisothiazolinone ,methylisothiazolinone .Trebuiesc respectate mă surile de precauţ ie uzuale pentru manipularea substanţ elor 
chimice .Fişa datelor de siguranţă, este disponibilă  la cerere pentru utilizatorii profesioniş ti .

Întreţinere şi curăţare conform DIN 18356 :
Suprafeţele sigilate trebuiesc îngrijite ş i curăţate corespunză tor. Garanţia pentru tratarea suprafeţ elor şi pentru pardoseli este asigurată  numai în condiţ iile 
aplicării sistemului de întreţ inere specificat de producă tor. De exemplu ,curăţarea suprafetelor lacuite cu să pun de Marsilia sau cu săpun natural nu 
constituie în niciun caz o întreţ inere profesionistă  ,deoarece stratul de lac va fi macerat ca urmare a alcalinită ţii săpunului ,devenind astfel friabil si  
âmbâcsit .Pentru evitarea deterioră rii suprafeţelor lăcuite şi pentru păstrarea aspectului plă cut al pardoselii pentru o perioadă  îndelungată ,este necesar să  
se utilizeze în mod corespunză tor fiecare agent de întreţ inere şi de curăţare IRSA.

Important :
În cazul în care pelicula de sigilare a fost stră punsă ,este necesară  lustruirea ş i aplicarea unui nou strat de sigilare.
Sigilarea este o activitate care se execută  manual. Acest lucru poate duce la apariţ ia unor neuniformităţi ale suprafeţei (de ex. particule de praf usor vizibile  
in lumina naturală). Acest lucru nu are nici o influenţ ă asupra durabilităţii pardoselii .
Vă recomandăm ca în prima săptămână după aplicarea unui nou strat de sigilare ,să  efectuaţi numai curăţare uscată şi să nu aşezaţi covoare .Mobilierul ş i 
alte obiecte grele ,trebuiesc plasate cu precauţ ie.
Straturile suport pentru covoare, rolele scaunelor de birou, suporturile de pâslă  care se aplică  sub mobilă şi scaune trebuie să  fie adecvate pentru  
suprafeţele lăcuite (de ex. fără agenţi emolienţi).Pentru scaunele cu role utilizaţ i numai role moi conform DIN 68131;suplimentar se recomandă  utilizarea 
unor straturi suport care să  asigure protecţ ia.

Climatul interior pentru pardoseli din parchet ş i lemn :
În vederea conservă rii pardoselilor din lemn, precum ş i pentru asigurarea confortului persoanelor ,climatul interior trebuie să  se situeze la o temperatură  de 
circa +20°Cş i o umiditate relativă  de circa 55 % RH. La scăderea umidităţii relative sub valoarea recomandată , trebuie să se ia în calcul formarea rosturilor  
în parchet.Dacă  este cazul, instalaţ i un umidificator de aer ,pentru mentinerea umiditatii constante in camere.

Recomandare pentru pardoseli din parchet ş i lemn :
Lemnul este un produs natural. El lucrează  şi se adaptează permanent la aerul din încăpere. Iarna , în timpul perioadei de încă lzire a încăperilor, umiditatea 
relativă a aerului scade considerabil .In aceste conditii ,lemnul reacţ ionează inevitabil şi cedează din umiditatea proprie , deci se contractă  . Acest lucru va 
fi perceput optic prin formarea rosturilor în parchet.Cu cât încă lziţi camerele mai mult ş i o perioadă mai îndelungată  ,cu atât mai uscat va fi aerul din  
încăpere şi cu atât mai mari vor deveni rosturile dintre lamele. Ne putem aş tepta la o dimensiune maximă  a rosturilor către sfârşitul perioadei de utilizare a  
energiei termice .La sfârş itul verii, acestea sunt de regulă  foarte reduse,respectiv închise .Pentru a acţ iona împotriva formă rii rosturilor, pot fi plasate de  
exemplu vase cu apă  pe calorifere ş i/sau pot fi amplasate suficiente plante în încă pere . Un aer prea uscat este critic ş i din punct de vedere fiziologic :  
starea de confort va fi prejudiciată  într-o încăpere cu aer prea uscat ,prin uscarea mucoaselor ş i favorizarea sensibilită ţii la infecţii.

Kontakt: RO / Grisco Construct srl , Bucuresti Grigore Gafencu , nr. 78-84 ,Sector 1 Tel . (004) 031.710.87.57 / 58 / 59 
E-mail : office@grisco-construct.ro

Consilierea noastră  verbală şi scrisă bazată pe testele profesionale efectuate sunt valabile doar ca sugestii cu caracter neobligatoriu ş i nu vă exonerează  de 
testarea proprie a produselor furnizate de că tre noi asupra aplicabilită ţii acestora la procedurile ş i obiectivele preconizate. Aplicarea,utilizarea ş i prelucrarea 
produselor se produc în afara posibilită ţilor noastre de control ş i prin urmare ,sunt în întregime responsabilitatea dvs. Desigur că  noi garantăm calitatea 
exemplară şi constantă a produselor noastre .Odată  cu apariţia acestei noi "Fişe tehnice" ,cea anterioară  îşi pierde valabilitatea !!!


