
OPIS WYROBU
CLEANER ALCO ORANGE to bardzo skuteczny alkoholowy środek do usuwania wszelkiego,  nawet głęboko osadzonego brudu ze 
wszystkich wodoodpornych powierzchni podłogowych i ponad podłogowych (np.: posadzki z PVC, linoleum, kamień naturalny 
i sztuczny, marmur, płytki gresowe, okna, ramy okienne, meble, powierzchnie posiadające połysk: z metalu, tworzyw sztucznych, 
ceramiki, szkła).
● nie wymaga spłukiwania wodą
● nie nawarstwia się
● pozostawia na długo świeży pomarańczowy zapach

SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia, przygotować roztwór roboczy 0,25% - 2% 
(25 – 200 ml środka na 10L wody). Tak sporządzonym roztworem umyć powierzchnię.
Środek może być stosowany zarówno do czyszczenia ręcznego jak i w automatach czyszczących.

DANE TECHNICZNE
Wygląd...............................klarowna, pomarańczowa  ciecz
Zapach................................charakterystyczny, alkoholowy
Gęstość w 200C [g/cm³].......0,95 – 0,97
pH koncentratu…….........10,0 – 11,0

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

R10  Produkt łatwo palny
R36  Działa drażniąco na oczy
R67  Pary mogą wywołać uczucie senności i zawroty głowy
S2     Chronić przed dziećmi.
S23  Nie wdychać rozpylonej cieczy
S25  Unikać zanieczyszczenia oczu.
S26  Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S46  W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub 
etykietę.

Zawiera: Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PRZECHOWYWANIE
Magazynować tylko w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych w pozycji pionowej,
w temperaturze od +5°C do +35°C,
z dala od źródeł otwartego ognia,
36 miesięcy od daty produkcji.

BHP I P.POŻ 
W normalnych warunkach produkt jest niepalny. Nie ma ograniczeń odnośnie rodzaju środków gaśniczych. Podczas prac należy 
przestrzegać podstawowych zasad BHP. Szczegółowe informacje dostępne są w Karcie Charakterystyki mieszaniny.

UNIWERSALNY ZAPACHOWY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
– NA BAZIE ALKOHOLU
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