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    LTP WAXWASH 

Bakım Sonrası Temizleyici 

Bakım Sonrası Temizlik 

İç ve dış alan kullanımı için uygundur. 

Her türlü doğal taş, kayrak, porselen, terrazzo, beton, 

cotto ve terracotta yüzeyler için yüksek kaliteli sıvı 

sabun. Özellikle en hassas yüzeyleri temizlemek için 

formüle edilmiş bir keten tohumu yağı içeren yumuşak 

bir temizleyici. Traverten, kireçtaşı, kumtaşı, Kayrak, 

mermer, granit, porselen, terracotto, terrazzo, beton, 

taş ocağı ve bayraktaşları için idealdir.  

Taze ve temiz bir kokuya sahiptir. Hem sızdırmaz hem 

de mühürlenmemiş, cilalı ve cilasız yüzeylerde 

kullanıma uygundur.  

LTP Mattstone, LTP Renk Yoğunlaştırıcı, LTP Cilalı 

Porselen Sealer, LTP Linseed Oil ve LTP Clear veya 

Antique Wax ile korunan yüzeylerde kullanım için 

idealdir. 

 Kullanım Talimatları 

Uygulama ve temizlik araçları için LTP web sitesine 

bakınız. 

Bir kova ılık su içinde 2 veya 3 kapak (kirli zeminlerde 

5 kapak) seyreltin. Zemini yıkayın ve kurumasını 

bekleyin. Durulama gerektirmez. 

 Kapsama 

1 litre LTP Waxwash, ortalama 20m ²'lik bir alanı  

yaklaşık 40 defa yıkamak için yeterli olmalıdır. 

 Önemli 

Önemli: Kuru yumuşak bir bez veya makine ile porselen, 

granit ve cam gibi cilalı veya cilasız çoğu yüzeyde 

kullanılabilir.  

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

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

Noniyonik yüzey aktif madde.Parfüm. 

İçerikler: www.ltp-online.co.uk/dr 

 Saklama Önerileri 

Serin, kuru, donmayan bir ortamda saklayın. 

Raf Ömrü - Açılmamış kaplar için 5 yıla kadar. 

 

 

 Sağlık, Güvenlik & Çevre  

 
İçerir: benzensülfonik asit, mono-c10-13-alkil 
deriveleri., Compds. Trietanolamin ile Amitler, C8-
18 ve C18-doymamış, N, N-bis (hidroksietil) 
 
Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. YUTULMASI 
HALİNDE: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora 
başvurunuz. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık 
alevlerden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. 
Sigara İçmek Yasaktır. Dumanı, buharı, sisi, spreyi 
solumayın. Kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Bu 
ürünü kullanırken yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın. 
Sadece açık havada veya iyi havalandırılmış bir alanda 
kullanın. Çevreye bırakılmasından kaçının. Göz koruyucu, 
koruyucu eldiven giyin. CİLTTE (veya saç) İLE TEMAS 
HALİNDE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkarınız. Cildi su 
/ duş ile durulayın. SOLUNDUĞUNDA: Kişiyi temiz havaya 
çıkarın ve nefes almak için rahat bırakın. İçeriği / kabı yerel / 
ulusal yönetmeliklere uygun olarak atın. Tekrar tekrar 
kimyasala maruz kalma cilt kuruluğuna veya çatlamasına 
neden olabilir.    
 

 Danger 

 
 
 

Sadece konsantre için geçerlidir: Seyreltildikten 

sonra yoğun değildir. 

EC Etiket EC No 1272/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bilgiler garanti edilmeksizin sunulmaktadır. 

Malzeme, yerel koşullar ve uygulama 

yapılacak yüzeyleri dikkate alacak şekilde 

kullanılmalıdır. Şüphe durumunda, ürün göze 

çarpmayan bir alanda denenmelidir..     

 

 

 

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