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ADESIV srl jamči, da so vse informacije na tem listu podane na podlagi najboljših tehnično-znanstvenih izkušenj in znanja; vendar ne more prevzeti nobene odgovornosti za rezultate, ki izhajajo iz njihove 
uporabe, saj so pogoji izvedbe izven njenega nadzora. Priporočljivo je, da vedno preverimo dejansko ustreznost proizvoda za vsak predvideni primer. Ta izdaja razveljavi in nadomesti vse predhodne izdaje.

REV. 04 - 2020

LINIJA PROIZVODOV ZA RAZKUŽEVANJE

REV. 01 - 2020

VEČNAMENSKO RAZKUŽILNO ČISTILNO SREDSTVO
Poživljajoče antistatično čistilno sredstvo za vse površine: marmor, terakota, parket, linolej, vinil, lamelni. DET-
SAN je pripravljeno za uporabo. Zaradi svoje posebne formulacije razkuži vse obdelane površine in pusti svež 
vonj po čistem. S praktičnim razpršilcem je posebej primeren za uporabo na: stopnicah, v dvigalih, v shrambah, 
na pohištvu ipd. 
DET-SAN vsebuje borovo eterično olje, ki ga odlikujejo antiseptične lastnosti.

TEHNIČNE LASTNOSTI:
 - Enostavna uporaba
 - Obdelovani površini podari sijajni videz
 - Primerno za odstranjevanje prahu in madežev na površini 

PODROČJE UPORABE: 
 - Pohištvo na splošno
 - Laminatni podi 
 - Površine iz marmorja (na primer kuhinjski pulti) 
 - Stavbno pohištvo

 

SPECIFIČNE LASTNOSTI (pri običajnih pogojih):
Videz: Tekočina

Vonj: Esenca bo

Viskoznost Ford 4 pri 20 °C: 11 - 13 sekund

Poraba: (g/m2): Odvisno od razmerja redčenja in obdelane površine

Čas sušenja: Odvisno od razmerja redčenja in obdelane površine

Temperatura uporabe: od +10 do +25 °C

Uporaba/orodje: čista krpa, čistilec za tla

Skladiščenje:  
pri temperaturi med +5 °C in +25 °C 12 mesecev

Informacije o odstranjevanju proizvoda: Odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi in nacionalnimi predpisi

Pakiranje: Steklenice z razpršilcem po 750 ml - kartoni z 10 kosi

Omejitve uporabe:

Proizvod naj pred uporabo pridobi sobno temperaturo (20 °C).
Proizvod zaščitimo pred zmrzaljo.
Vedno nosimo primerno osebno varovalno opremo
Vedno preberemo tehnične in varnostne liste

NANOS: 
Proizvod DET-SAN je pripravljen za uporabo. Proizvod razpršimo po površini, ki jo želimo očistiti, nato pa jo prebrišemo s 
papirnato brisačo ali čistilcem za tla. Izpiranje z vodo ni potrebno.

OPOMBE:
DET-SAN lahko uporabimo tudi na talne zaključne letvice, okenske police, stavbno pohištvo ipd. DET-SAN je večnamensko 
polirno čistilno sredstvo, ki se ne kopiči, primerno tudi za pogosto uporabo. Zagotavlja enakomeren končni videz površine, 
na kateri ni videti neenakomerno sijajnih predelov, ki so lahko posledica večje pohodne obremenitve ali pa nege z običajnimi 
proizvodi za voskanje. Posebej primerno za izredno sijajne talne obloge, ki bi zaradi uporabe običajnih čistilnih sredstev lahko 
izgubile prvoten sijaj. DET-SAN ima tudi zaščitni učinek na obdelane površine.
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