Teknisk datablad (gyldig fra batch #69536)

GLANOS Plejeemulsion Nr. 559
N

svarer til

LIVOS neutral

til allergikere, lugt- og kemikaliesensitive.

Anvendelsesområde

Til indendørs brug. Tilsættes vaskevandet ved rengøring af voksede og olierede overflader. Også egnet til
linoleum.

Egenskaber

Rengørende, efterlader tynd voksfilm. Virker antistatisk.

Fuld varedeklaration

Vand, potaske, shellakvoks, carnaubavoks, japanvoks, kaliumsæbe fra majskimolie, sukkertensid,
citronsyre, sølvklorid, ethanol.
Deklaration jf. (EF) nr. 648/2004: AQUA, LAURYL GLUCOSIDE, CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE, POTASSIUM
OLEATE, SHELLAC, COPERNICIA CERIFERA CERA, ZEA MAYS GERM OIL, POTASSIUM CARBONATE, JAPAN
WAX, CITRIC ACID, SILVER CHLORIDE, ALCOHOL.

Farve

Farveløs.

Forarbejdning

1 spsk. plejeemulsion røres i 5 l vamt vand (vandet vil få en pH-værdi på ca. 8). Opløsningen fjerner snavs.

Forbrug

Ca. 1 spsk (ca. 10 g) GLANOS Plejeemulsion til 5 l vand.

Rengøring

Klude skylles i varmt vand efter brug.

Densitet

Ca. 1 g/ml.

Vær opmærksom på

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
Ved øjenkontakt: skyl øjnene grundigt i vand nogle minutter.
Rystes godt før brug. Anvend GLANOS efter hver 4.-5. rengøring med TRENA Neutralrengøring nr. 556.
Test produktet et ikke synligt sted før brug på en større overflade. Hvis produktet skiller skal flasken rystes
godt inden brug. På ubehandlet træ - især eg - kan der opstå misfarvning.
De i denne blanding indeholdte tensider opfylder betingelserne for biologisk nedbrydelighed, som de er
fastlagt i forordning (EF) nr. 648/2004 om detergenter.
Anioniske tensider: < 5 %. Nonioniske tensider: < 10 %

Bortskaffelse

Jf. lokale bestemmelser. Indtørrede produktrester kan bortskaffes som husholdningsaffald.

Emballagestr.

0,05 l; 0,2 l; 1 l; 2,5 l; 30 l.

Opbevaring

Køligt, tørt. Uåbnet mindst holdbar i 4 år.

Emballage

Polyethylen (PE). Dette materiale er grundvandsneutralt og kan genbruges.

Alle angivelser er resultater af mangeårig forskning og praktisk afprøvning. De bliver vejledt på baggrund af vores kendskab til dato. Ved publicering af et nyere
oplag, mister dette datablad sin gyldighed. De kan altid finde den nyeste version på hjemmesiden www.livos.de. Databladet tjener et informations- og
rådgivningsformål. Der kan ikke afledes juridiske forpligtelser heraf. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst forhandler, distributør eller producent.
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