Technický list Synteko Soap

Synteko Soap 1617
Synteko Soap je speciální výrobek, ur ený k pravidelnému mytí d ev ných
podlah, povrchov upravených oleji Synteko Solid 1612 a Belle 1614.
Synteko Soap je možné použít také k išt ní a údržb p írodního, nijak
neošet eného nebo chemicky ošet eného d eva. Vhodný je i k mytí d ev ných
podlah, lakovaných vrchními laky, jakož i keramických podlah a podlah
z p írodního kamene.
Argumenty:
Vynikající saponát na olejované podlahy.
Speciáln vyvinutý pro išt ní a údržbu olejovaných podlah.
Vodou editelný, ekologicky p íznivý výrobek.
Šetrný k povrchu parkety.
Výborný také na išt ní podlah z keramiky a p írodního kamene.
P imícháním malého množství oleje do mýdla dosáhneme vytvá ení
ochranného filmu.

TECHNICKÉ ÚDAJE
žluté, draselné mýdlo na bázi derivát kokosového a sójového oleje
a komplexních inidel - parfumováno
Barva
žlutá
Hustota
1100 kg/m3
Viskozita
kapalina s nízkou viskozitou
Hodnota pH
alkalický - cca 11,5
Rozpoušt dlo
voda
Bod vzplanutí
> +100 °C
Balení
1La5L
Skladovatelnost
12 m síc v originálních, uzav ených nádobách p i teplot od +5 oC do
+ 30 oC!
Chra te p ed mrazem!
Základní složka

POKYNY K JEHO POUŽITÍ
Zne išt né podlahy, ošet ené podlahovým olejem Synteko Belle 1614 nebo Synteko Solid 1612, je
vhodné pravideln istit (umývat) vodou obohacenou o tekuté mýdlo Synteko Soap 1617. Toto se
p idává do teplé (ne však horké) vody v pom ru 1:20 (max 1:40) Podlaha se vytírá vlhkým, d kladn
vyždímaným hadrem nebo mopem, nejd íve však 1 týden po ošet ení podlahovým olejem!

ZDRAVÍ A BEZPE NOST
Synteko Soap je mírn alkalický výrobek na bázi vody. P i manipulaci s ním je však pot eba
dodržovat pravidla pro práci s chemickými p ípravky. Uchovávat mimo dosah d tí. P i práci s ním
nejíst, nepít a nekou it. Nepožívat vnit n . Po ukon ení práce omýt pokožku vodou a mýdlem a poté
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ošet it vhodným krémem. V p ípad zasažení o í provést d kladné vyplachování po dobu minimáln
10 minut v isté tekoucí vod . P i trvalých potížích vyhledat léka e.
Likvidace odpadu
Likvidaci odpadu provád jte v souladu s místními p edpisy.

Certifikát . 105 0279123-1
ISO 9001
ISO 1401

Výrobce:

Akzo Nobel Decorative Coatings AB
Staffanstorspsvägen 50, SE-205 17 Malmö, Švédsko

Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a
jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody.
Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše
odpov dnost výlu n na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skute n ov eno a
prokázáno u námi dodávaných výrobk .
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