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IRSA САПУНЕН ПОЧИСТВАТЕЛ (IRSA Seifenreiniger)

Качества:
IRSA Сапунен  почиствател  е  високо  качествена,  високо  концентрирана  сапунена  комбинация, 
произведена от естествени растителни масла без употребата на оцветители или ароматизатори.

Област на приложение:
За почистване, поддържане и първо третиране на нормални до силно натоварени меки и твърди дървени 
или коркови повърхности във вътрешното строителство. Пример:  подове, стенни и таванни облицовки, 
врати, мебели, работни плотове.

Указания за работа:
Преди употребата на  IRSA Сапунен почиствател повърхността трябва да бъде добре почистена и суха. 
Третирайте  с  IRSA Сапунен  почиствател  според  нуждата.  Прясно  импрегнирани  повърхности  да  се 
третират най-рано 8 дена след последната ръка. Винаги да се забърсва с много добре изстискан моп. 
Съвет:  Работете  с  две  кофи-  едната  с  чиста  сапунена  вода,  другата  за  изстискване  на  мопа.  Не 
употребявайте  IRSA Сапунен  почиствател  концентриран-  при  силни  замърсявания  почистете  с  IRSA 
Основен почиствател Г88.

Разход: 
При омаслени повърхности  :  
Около  20-50 мл  IRSA Сапунен почиствател се разтварят в около 10 литра чиста вода, повърхността се 
забърсва  с  добре  изстискан  моп.  Не  забърсвайте  допълнително  с  чиста  вода,  за  да  не  отстраните 
защитния филм.
При омаслени и овосъчени повърхности  :  
Около 20 мл  IRSA Сапунен почиствател се разтварят в около 10 литра чиста вода. Почистване- според 
горе посочените указания.

Общи указания:
Препоръчително е темпeратурата в помещението да е около + 20°C и относителната влажност на въздуха 
около 55%. Когато се употребява IRSA Сапунен почиствател да се избягват нарушения на повърхността, 
да не се употребяват други почистващи или поддържащи препарати.

Да се спазват обичайните мерки за сигурност при работа с химикали.
На професионалните потребители се предоставят Информационни листовки с мерки за сигурност.

Състав:
Под 5% анионични и неионични тенсиди, под 5 % сапун.
Бензоизотиазолинони, метилозотиазолинони.

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София
Тел/ Факс: + 359 2 86221251
Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374
www.vema-en.com     

Следните писмени специализирани указания за употребата на ИРСА продукти са  резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като 
необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете 
да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности 
за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и 
готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!

http://www.vema-en.com/

