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POLYMER COMPOSITE CLEANER
Nước Vệ Sinh Sàn Gỗ Nhựa Ngoài Trời
Chuyên dùng để vệ sinh sàn gỗ nhựa ngoài trời

8021 Clear
1 LỚP ÁP DỤNG

Mô tả sản phẩm:
Chất tẩy rửa chuyên dụng có tính kiềm nhự, hiệu quả
cao để loại bỏ các chất bẩn hữu cơ và vô cơ cho các
loại sàn gỗ nhựa ngoài trời. Rất lý tưởng để làm sạch
sâu cho sàn WPC/ BPC và tất cả các vật liệu tổng hợp
từ Polymer gỗ khác ở các khu vực ngoài trời.
Lời khuyên sử dụng:
Nước vệ sinh sàn gỗ nhựa ngoài trời Osmo rất phù hợp
ch việc làm sạch sàn gỗ ngoài trời WPC/ BPC và các
bề mặt mái che ngoài trời cũng như nội thất sân vườn
và hàng rào được làm bằng các vật liệu tổng hợp.
Thành phần:
Chất tẩy có tính kiềm cơ bản: < 5% cationic tensides,
nonionic tensides, silicates, complexing agents, NTA
và phụ gia. Khai báo chi tiết các thành phần có sẵn theo
yêu cầu.
Thông số kỹ thuật:
Khối lượng tịnh: 1.05 – 1.10 g/cm³
Độ nhớt: 20 – 25s DIN 53211/3 mm
Mùi nhẹ và không mùi sau khi lau xong
Giá trị pH (10g/L) là 10.9
Bảo quản:
Bảo quản có thể lên đến 2 năm hay lâu hơn nếu để
dầu nơi khô ráo và đậy kín nắp. Và nhiệt độ trong
kho giữa 5 và 35°C. Không tiếp xúc với sương giá
trong quá trình vận chuyển!
Chuẩn bị bề mặt gỗ:
Loại bỏ bụi bẩn bám trên bề mặt bằng chổi cứng/ chổi
cầm tay, loại bỏ bụi bần khô. Pha loãng dung dịch
theo tỉ lệ 1:10 đến 1:20 với nước. Nếu cần thiết hãy
thử nghiệm trước khi áp dụng.

Phương pháp thi công:
Áp dụng các giải pháp làm sạch bề mặt bị ô nhiễm, bụi
bẩn với cọ sàn Osmo. Sau 10 phút hãy rửa kỹ bằng
nước sạch. Về việc sử dùng máy xử lý sàn, chúng tôi
khuyên dùng Osmo Decking và máy làm sạch sàn.
Luôn sử dụng cho các khu vực hoàn chỉnh và không
sử dụng dung dịch không được pha loãng.
Vệ sinh dụng cụ:
Hãy rửa dụng cụ ngay khi dùng bằng xà phòng và nước
Độ bao phủ/ Định mức dùng:
1 Lít có thể dùng được 10 – 50m2 khi vệ sinh sân vườn
(phụ thuộc vào mức độ bẩn của sàn gỗ ra sao)
Ghi chú:
Không sử dụng dung dịch không pha loãng, Osmo
Polymer Composite Cleaner có thể làm thay đổi màu/
các chất nền trên bề mặt không quen thuộc. Nếu có thể,
hãy sử dụng trên khu vực hoàn chỉnh. Tránh để dung
dịch bị khô. Không thích hợp để làm sạch và bảo trì
hàng ngày. Tránh tiếp xúc trực tiếp với cây cảnh và
trang trại.
Chú ý/ Thận trọng:
Chứa: Dinatri Metasilicat – Chất gây kích ứng da. Gây
tổn thương mắt nghiêm trọng. Có phản ứng với axit
với sự biến đổi nhiệt. Nguy cơ văng tung tóe. Phải tuân
thủ các quy định chung về an toàn khi xử lý hóa chất.
Tránh xa tầm tay trẻ em. Đọc chỉ dẫn trước khi dùng.
Mang gang tay bảo vệ/ kính bảo vệ mắt. Nếu dính vào
mắt, hãy rửa cẩn thận bằng nước sạch trong vài phút.
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Hủy bỏ kính áp tròng nếu có để dễ dàng thực hiện.
Tiếp tục xả nước. Nếu dính trên da: Rửa nhiều xà
phòng và nước. Nếu cần tư vấn y tế, hãy chuẩn bị
mang sẵn hộp đựng hoặc nhãn hiệu sản phẩm.
Vui lòng xem xét các biện pháp phòng ngừa phổ biến
để xử lý hóa chất.
Nguy hiểm:

Loại bỏ/ Xử lý:
Vứt bỏ sản phẩm dư thừa và bao bì đã làm rỗng hoàn
toàn theo hướng dẫn chính thức của địa phương (mã
chất thải số 08 01 11). Chỉ những lon rỗng hoàn toàn
mới có thể được tái chế
Tông màu:
8025 Clear (Dung dịch trong)
Kích thước/ Thể tích:
1L và 5L
Thông tin được đề cập ở trên được cung cấp theo hiểu
biết tốt nhất của chúng tôi, không có bất kỳ trách
nhiệm pháp lý nào.
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