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HP CLEAN
ERŐS, MÉLYTISZTÍTÓ HATÁSÚ SZER
Természetes szennyeződésekhez
Oldószer- és savmentes, minden anyaghoz
biztonságosan használható
Bőrbarát, biológiailag lebomló anyag

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
Termék leírás
Erős behatoló hatással, ami elmozdítja a szennyeződést a felületről.
A legtöbb vizes bázisú tisztítóval ellentétben meggátolja a rozsdásodást, egy korróziógátló adaléknak
köszönhetően.

Rendelhető csomagolás&szín
492001289 - HP Clean - üveg 1L
492005289 - HP Clean - dob 5L
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Alkalmazás
Minden felület tisztítására: falak, műanyagok, kő felületek, fa, stb.
Járművek külső-belső tisztítására.
Erősen szennyezett textíliák tisztítására.
Oldószermentes. Tökéletes választás a ragasztást, tömítést, hegesztést, stb. megelőző zsírtalanításhoz.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ
Specifikációk
Technikai adatlap
Szín: Zöld.
Szobahőmérsékleten folyadék.

hp-cleannovatechtecv2021-09-09-14-03-19hu.pdf

Gyúlékonyság: 0.
Vízben tökéletesen oldódik.
pH: 9.
Biológiailag lebomló.
Normális használat közben nem mérgező, ne nyelje
le!
Felhasználható: 24 hónapig, zárt eredeti
csomagolásában, száraz, hűvös és fagy mentes
helyen tárolva
Kérjük olvassa el a biztonsági adatlapot a termék
használata előtt.
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INSTRUKCIÓK
Normál szennyeződés esetén:
Vigye fel a HP Cleant a szennyeződésre alulról felfelé.
Dörzsölje bele a szennyeződésbe, öblítse le vízzel, majd törölje szárazra.
Erős szennyeződés esetén:
Vigye fel a HP Cleant a felületre majd hagyja dolgozni kb. 5 percig (a szennyeződés mértékétől
függően akár tovább is).
Függőleges felületeknél azt javasoljuk, hogy lentről felfelé hordja fel a szert.
Erősen szennyezett, porózus felületeken dörzsölje egy
közepesen durva kefével.
Használat után öblítse le vízzel.
Ismételje meg a folyamatot ha szükséges.
Erős mélytisztítóként (pl.: Olajfolt a betonon):
Vigye fel a Tec7 Cleanert az olajfoltra és hagyja hatni kb. 5 percig.
Dörzsölje egy közepesen kemény durva kefével és még egyszer vigye fel a Tec7 Cleanert.
Hagyja dolgozni újabb 5 percig.
Ez után hordjon fel a felületre egy nagyobb mennyiségű HP Cleant majd hagyja hatni újabb 5 percig.
Dörzsölje meg egy közepesen durva kefével.
Mégegyszer hordjon fel rá HP Cleant és hagyja, hogy működésbe lépjen.
Távolítsa el a keletkezett anyagot kerti slaggal vagy ami még jobb, magasnyomású vízsugárral.
Ha indokolt, ismételje meg a folyamatot.
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