KARTA PRODUKTU

JAX 60

ALKALICZNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY
Niskopieniący preparat do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego. Usuwa najtrudniejsze zabrudzenia z oleju, smoły, sadzy i żywic. Produkt przeznaczony do mycia
maszynowego (może być stosowany również do mycia ręcznego). Wysoka wydajność
czyszczenia we wszystkich zakresach temperatury.
PRZEZNACZENIE
Do czyszczenia:
• Dużych powierzchni podłóg
• Posadzek przemysłowych
• Hal magazynowych
• Sklepów wielkopowierzchniowych
• Płyt chodnikowych.
SPOSÓB UŻYCIA
W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni należy stosować roztwór 0,5- 2 % (50-200 ml płynu uzupełnić wodą do 10 l). Czyścić powierzchnie automatem
szorująco-zbierającym lub ręcznie przy użyciu szczotki/ mopa. Preparat należy spłukać wodą.
DODATKOWE INFORMACJE
Co 2-3 mycia zalecane jest zobojętnienie mytej powierzchni 5% roztworem odkamieniacza ECO (50 ml
płynu uzupełnić wodą do 1 l), by usunąć odczyn alkaliczny po myciu zasadniczym.
CECHY PRODUKTU
• Szybko wysycha
• Sie pozostawia smug
• Może być stosowany do powierzchni pokrytych polimerami

POJEMNOŚCI
•1l
•5l

pH 13,0 - 14,0
ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu • H318 Powoduje poważne uszkodzenie
oczu • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę
oczu/ochronę twarzy • P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać
wymiotów • P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć
całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem • P305 + P351 + P338 W
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać • P501
Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną
firmę.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA
• Do zastosowań profesjonalnych i domowych
• Roztwory JAX 60 muszą być całkowicie spłukane
wodą
• Należy przestrzegać zaleceń producentów urządzeń
czyszczących
• Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
• Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
• Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy
prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).
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