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Isokor Green Cleaner Antibacterial
Oblast použití
ISOKOR Green Cleaner Antibacterial je ekologický, zdraví neškodný, mimořádně účinný, čisticí a
odmašťovací prostředek, vhodný pro všechny druhy povrchů (sklo, glazovaná i neglazovaná keramika,
lakované a nelakované kovy a plasty, textilie, omítky a další). Je biodegradovatelný (v přírodě se rozloží
bez vzniku negativně působících produktů) a výrazně snižuje bílkovinné a mikrobiální znečištění (až 98%
antibakteriální účinnost). Je ideální pro čištění a odmaštění povrchů, které se budou ošetřovat
impregnačními přípravky ISOKOR. Jeho optimální složení zajišťuje aktivaci čištěných povrchů před
samotnou aplikací impregnačních přípravků ISOKOR, což usnadňuje vazbu účinných látek na ošetřovaný
povrch. Neobsahuje umělá barviva, pěnidla a aromata.
Technické údaje
Složení:
Konzistence:
Hustota:
Nanášení:
Spotřeba:

směs rostlinných esencí a extraktů ve vodě.
žluto-hnědý roztok, který je vhodné před použitím protřepat cca 5 sec.
1,01 ± 0,01 g / cm³
stříkáním ručním rozprašovačem
cca 10 - 40 ml / m² podle intenzity znečištění.

Balení
Lahvička s rozprašovačem o objemu 500 ml (k přímému použití), lahvička 250 ml (koncentrát), kanystr
3000 ml (koncentrát), kanystr 5000 ml (koncentrát), kanystr 25L (k přímému použití i koncentrát),
bag-in-box 20L (k přímému použití i koncentrát).
Skladování
Podmínky skladování: skladovat při teplotách 5 - 35 ° C, nevystavovat přímému slunečnímu záření.
Chránit před mrazem!
Doba skladování: 24 měsíců od data výroby v původních obalech.
Aplikace
ISOKOR Green Cleaner Antibacterial před použitím protřepejte cca 5 sec. Hrubé nečistoty nejprve
spláchněte vodou, příp. odstraňte mechanicky. Přípravek nastříkejte na čištěný povrch a rozetřete po
celé ploše. Nechte ho působit 3-5 minut, ale nejvíce tolik, aby nezaschnul. Nečistotu spolu s přípravkem
dokonale smyjte vodou. Větší nečistoty snadněji uvolníte štětcem či kartáčem. Na takto vyčištěný a
odmaštěný povrch můžete po jeho vysušení aplikovat další přípravky a nanometrické impregnace
ISOKOR.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při práci s přípravkem se vyhněte kontaktu s očima. V případě zasažení očí může dojít k slabému
podráždění (jako po zasažení mýdlem) - v takovém případě otevřené oči vymývejte čistou vodou
cca 3 - 5 minut. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek je určen k přímému použití. Míchání s jinými
látkami je zakázáno.

Poznámka - instrukce a informace, které jsou součástí Technického listu výrobku, jsou výsledkem našich zkoušek a
zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací
a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně
přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem
vyzkoušet na malém, méně viditelném místě.
Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou výrobce ručí za plnou funkčnost výrobku, v případě dodržení
podmínek skladování. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny.

