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    LTP Porserix 

PORSELEN ZEMİN TEMİZLEYİCİ 

 PH Nötr Temizleyici 

İç ve Dış kullanım için. 

Her türlü Porselen ve Seramik Karo için uygundur 

Özellikle porselen ve seramiklerin, derzlerine zarar 

vermeden temizlenmesi için formüle edilmiş nazik bir 

temizleyici. Zeminde temiz ve ferah bir koku bırakır. 

Hem sızdırmaz, hem de mühürlenmiş, cilalı ve cilasız 

yüzeylerde kullanıma uygundur. 

 Kullanım Talimatları 

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine 

bakınız.  Bir kova ılık su içinde 2 veya 3 kepçeyi (dirtier 

zeminlerde 5 kaput) seyreltin. Zemini yıkayın ve 

kurumasını bekleyin. Durulama gerektirmez. 

 Kapsama  

1 litre LTP Porselen Yer Karosu Temizleyici, ortalama 

kat 20 m² yaklaşık 40 kat yıkamak için yeterli olmalıdır.. 

 Notlar 

Önemli: Cilalı yüzeyler ve yüksek derecede sırlı karolar, 

kuru yumuşak bir bez veya makine ile parlatılarak 

tamamlanır. 

% 5 veya daha fazla,% 15'ten az anyonik yüzey aktif 

madde içerir. % 5 veya daha yüksek ancak% 15'ten az 

iyonik olmayan yüzey aktif madde. 

Parfüm. 

Malzemeler: www.ltp-online.co.uk/dr 

 Saklama Önerileri 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

Raf Ömrü - 5 yıla kadar. 

Sağlık, Güvenlik & Çevre 

İçerir: Amidler, C8-18 ve C18-doymamış, N, N-bis 

(hidroksietil) 

Ciddi göz tahrişine neden olur. 

Ciddi göz hasarına neden olur 

Sağlık, Güvenlik & Çevre 

Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için zararlı 

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. 

Göz koruması, koruyucu kıyafet, koruyucu eldiven 

kullanın. 

DERİ İLE TEMAS HALİNDE: Bol su ile yıkayınız. 

GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika 

dikkatlice durulayın. Varsa ve çıkarması kolaysa 

kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. 

Ciltte tahriş olursa: Tıbbi tavsiye / yardım alın. 

Kirlenmiş giysileri çıkarınız ve tekrar kullanmadan önce 

yıkayınız. 

İçeriği / kabı yerel, bölgesel, ulusal ve / veya 

uluslararası yönetmeliklere uygun olarak atın. 

 

               TEHLİKE 

 

Sadece konsantre için geçerlidir 

1272/2008 No'lu EC'ye uygun etiket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. 

Malzeme, yerel koşulları ve tedavi edilecek 

yüzeyleri dikkate alacak şekilde 

kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze 

çarpmayan bir alanda denenmelidir.   
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