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TECHNICKÝ LIST

ZEP 40 NEW
multifunkční pěnový čistič s obnovou lesku
CHARAKTERISTIKA









čistí okna a jiné voděodolné povrchy
odstraňuje skvrny, mastné otisky prstů, oleje, tuky,
saze, nikotin, prach, zbytky hmyzu a většinu nečistot
rozpustných ve vodě
neobsahuje brusné částice, fosfáty ani silikon
nezanechává žádné zbytky ani čmouhy
v rámci registrace u NSF kategorie C1 možnost použití
v potravinářství
možnost použití bez čmouh i v chladném počasí
zanechává příjemnou citrusovou vůni

VYUŽITÍ







ZEP 40 NEW je antistatická bílá pěna vhodná k čištění
všech omyvatelných povrchů jako jsou okna, autoskla,
zrcadla, laminované a lakované povrchy, obklady,
umyvadla, koupelnový nábytek. Možnost použití na
většině kovových povrchů jako např. nerezová ocel,
leštěný
hliník,
měď,
chrom,
ocel
a stříbro.
Použití v kuchyňských, restauračních provozech,
nemocnicích, mlékárnách, prodejnách potravin apod.
Předností je použití pro čištění svislých ploch, okenních
rámů, kancelářského a zahradního nábytku, krytů
osvětlení, kovových a plastových nárazníků, interiérů
vozidel ale také váz, porcelánu a plastů.
Možnost čištění strojů, dopravníkových pásů
a nářadí. Dále v automobilovém průmyslu - čistí všechny
leštěné, chromované, lakované a plastové povrchy,
ráfky.

VLASTNOSTI
Skupenství:
Barva:
Zápach:
pH při 20 °C:

pěna
bílá
charakteristický
10

SKLADOVÁNÍ
Skladovací prostory musí být odvětrané
a zabezpečené proti požáru. Skladujte v suchu,
chladu mimo účinky přímého slunečního záření.
Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé
poloze, tak, aby nedošlo k úniku.
Zamezte neoprávněnému přístupu.

BALENÍ
NÁVOD NA POUŽITÍ
ZEP 40 NEW je dodáván v balení 800/600ml sprej.
ZEP 40 NEW důkladně protřepejte a aplikujte na povrch ze
vzdálenosti 25 cm. Vyčištěnou plochu vyleštíte nejlépe
suchým bavlněným hadrem.
Výrobce nedoporučuje použití na citlivých materiálech,
jako jsou obrazovky, monitory nebo displeje.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento
informační
materiál
nenahrazuje
bezpečnostní list. Před použitím výrobku si
důkladně přečtěte bezpečnostní list.

Prohlášení: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby,
které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno
přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma Lachem s.r.o. proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

DODAVATEL: LACHEM s.r.o., Dobrovského 252, 563 01 Lanškroun CZ, tel.: +420 704 022 343, info@lachem.cz

