
 

Oblasti použitia

Farba

Hustota

Obsiahnuté látky

Hodnota ph

Spotreba

Skladovanie

Skladovateľnosť

Forma dodania

Jemne zásaditý čistiaci prostriedok bez obsahu rozpúšťadiel s inten-
zívnym univerzálnym účinkom, s vysokou schopnosťou uvoľňovania 
nečistôt, ako aj príjemnou vôňou a spôsobom použitia. Na nečistoty 
akéhokoľvek druhu na dlaždiciach, prírodnom a umelom kameni, skle, 
ušľachtilej oceli, eloxovaných povrchoch, hliníku, umelých hmotách a 
lakovaných plochách.

■ účinné uvoľňovanie nečistôt
■ neporušuje ani citlivé povrchy
■ biologicky odbúrateľný

Sopro
Bio-Intensiv-Reiniger

www.sopro.sk

  Obj. č.

 711

Sopro Bio-Intensiv-Reiniger čistí všetky vodotesné podklady, ako dlaždice, prírodný a umelý kameň, sklo, 
ušľachtilú oceľ, eloxované povrchy, hliník, umelú hmotu a lakované plochy. Ideálny univerzálny čistiaci 
prostriedok v domácnosti, v hobby miestnosti, v dielni, v aute, atď. Odstraňuje napr. nečistoty ako nikotín, 
oleje, tuky, živice, vosky, odstreknutý bitumen a decht, škvrny od laku, zvyšky lepidiel, atď.

bezfarebný

1,0 g/cm³

menej ako 5% neionické tenzidy, menej ako 5% anionické tenzidy, menej ako 5% NTA (nitriltrioctová kyseli-
na) a ich soli, aromatické látky, limonény.

cca 11

do cca 20 m²/liter v závislosti od podkladu

skladovať na chladnom, suchom mieste, chránenom pred mrazom a uzatvorené.

do cca 3 rokov skladovateľné

kanister 10l, kanister 5 l, fľaša 1 l (4 ks v kartóne), fľaša s rozprašovačom 1 l (4 ks v kartóne), fľaša s 
rozprašovačom 0,5 l (4 ks v kartóne)



Rozpúšťa vďaka svojej vyváženej kombinácii povrchvovo pôsobiacich substancií (tenzidy) a nečistoty uvoľňujúce látky
organických znečistení a usadenín ako olejové a tukové nečistoty, staré prostriedky na údržbu podlahy, samoleštiace 
emulzie, voskové povlaky, odratú gumu, všeobecné nečistoty z mnohých povrchov a spôsobuje, že sa dajú odstrániť 
vodou.
- silné uvoľňovanie nečistôt
- napriek tomu jemný, nenarúša ani citlivé povrchy
- bez fosfátov, rozpúšťadiel a žieravín, biologicky odbúrateľný
- jemnejšie zásaditý ako väčšina saponátov

V závislosti od znečistenia zrieďte až do 1: 5 s vodou a naneste na povrch hubkou alebo kefkou. Po dobe pôsobenia
5 - 20 minút prekefujte a zotrite roztok čistiaceho prostriedku s nečistotami. Pri menších plochách stačí handra na 
podlahu, pri väčších plochách by sa malo pracovať s gumeným stieračom alebo vysávačom. V každom prípade dobre
pretrite čistou vodou. V prípade silnejšieho znečistenia opakujte postup na suchej ploche, príp. použite produkt nerie-
dený a silno vykefujte.
Ideálne použitie s fľašou s rozprašovačom: jednoducho nastriekať a s vlhkou handričkou zotrieť. Pri silnom znečistení
nechať pôsobiť, potom utrieť.

Nepoužívať na citlivých povrchoch ako mäkká guma, čerstvo nalakované plochy, niektoré umelé hmoty, drevo, akry-
lové sklo a podobne. Eloxované povrchy, hliník, čerstvé laky a farby sú citlivé na zásady: nepoužívať koncentrované.
V prípade pochybností vyskúšajte na nenápadnom mieste. Nestriekajte na horúce plochy. Nie je vhodný na parkety.

Tenzidy sú podľa WRMG resp. smerníc EU biologicky odbúrateľné. Po silnom zriedení sa smie vypúšťať do odpadových
vôd. Obal je vyrobený z ekologicky šetrného polyetylénu a recyklovateľný. Vyprázdnené čisté obaly môžu byť likvido-
vané prostredníctvom systému recyklácie zberu. WGK 1 trieda ohrozenia vody 1 podľa WwVws zo 17.05.99. 
Odpadový kľúč: AVV 070 699.

Nie je povinné označenie nebezpečenstva.
Nesmie sa dostať do rúk deťom.

Údaje obsiahnuté v týchto informáciách sú opisom produktu. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich skúseností a skúšok a nezohľadňujú konkrétny 
prípad použitia. Z údajov nie je možné vyvodiť žiadne nároky na odškodnenie. V prípade potreby sa prosím obráťte na naše technické poradenstvo. Najaktuálnejšiu 
verziu uvedených informácií k produktu, ako aj práve platný bezpečnostný list podľa Vyhlášky ES 1907/2006, nájdete na stránke www.sopro.sk.
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Príjem objednávok, technické poradenstvo, výroba a distribúcia
Sopro Bauchemie GmbH, Austria 
Weidenweg 14
A-8330 Feldbach
Telefón: +43 (0) 3152 47 11-0 
Fax: +43 (0) 3152 46 93
e-mail: werk@sopro.at

Vedenie spoločnosti, vedenie distribúcie, marketing a správa
Sopro Bauchemie GmbH, Austria 
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefón: +43 (0) 7224 67141-0 
Fax: +43 (0) 7224 67181
e-mail: export@sopro.atwww.sopro.sk

Upozornenia pre Vašu 
bezpečnosť

Vlastnosti

Spracovanie

Prosím dbajte

Likvidácia zvyšných 
látok a prázdnych 

obalov


