
PODATKI O IZDELKU 
Version: 23.05.2017 

ESD Floor Cleaner 

 

 Strani 1 od 2 
 

1 OPIS IZDELKA 

 Čistilo za redno in generalno čiščenje elektro prevodnih talnih oblog in za vzdrževanje Dr. Schutz ESD Premazov. 
Odlične lastnosti vezave umazanije, tudi v primeru mastnih madežev. Prijazen do površin talnih oblog, ne pušča 
sledi, negovalnih filmov ali ostankov čistila. 

  

2 PRIMERNO ZA 

 Čiščenje elektro prevodnih ali razelektritvenih talnih površin, ki prevajajo ali razpršujejo električne naboje. 

  

3 NAVODILA ZA UPORABO 

 Odstranite grobe delce s pometanjem ali sesanjem. Za čiščenje s talno krpo (mop) ESD Floor Cleaner razredčite z 
vodo v razmerju 1:200 (50ml na 10 l vode).  Za močnejši učinek čiščenja lahko uporabite višjo koncentracijo čistila 
in eno kolutni stroj z rdečo blazinico (filc). Umazanijo nato poberete s talno krpo ali z uporabo vodnega sesalnika in 
površino ponovno pobrišete s talno krpo in čistilom v razmerju 1:200. V primeru uporabe čistilnega avtoma-
ta/stroja lahko koncentracijo zmanjšate na 1:400 (25ml na 10 l vode). 

  

4 PORABA 

 Pribl. 0,1 liter za 100m², več v primeru trdovratne umazanije. 

  

7 SKLADIŠČENJE 

 Zaščitite pred zmrzaljo. Hranite v hladnem in suhem prostoru. Rok trajanja: 24 mesecev od datuma proizvodnje, 
neodprt, v originalni embalaži. Izven dosega otrok. 
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8 TECHNICAL DATA 

 Vsebovane snovi: manj kot 5% anionsko površinsko aktivnih snovi, 5-15% ne anionsko površinsko aktivnih snovi, 
dišave, limonen, topila. 
pH: 8,5 
ADR/RID: Ni nevarno blago, kot je opredeljeno v transportnih predpisih. 
CLP: GHS07, Pozor. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, more biti na voljo 
posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno oble-
ko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Od-
stranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draže-
nje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalni-
mi/regijskimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi. 

  

9 SPECIAL NOTES 

  

10 NAPOTKI 

 Naslednje publikacije v posodobljeni obliki veljajo kot sestavni del tega tehničnega lista: 
• Splošni napotki o uporabi in nanosu Dr.Schutz izdelkov 
• Varnostni listi na voljo na zahtevo 

Navedene tiskovine, kakor tudi podatki izdelka v posodobljeni obliki so na voljo na spletni strani www.dr-
schutz.com ali na zahtevo na spodnji naslov. 

 

Dr. Schutz – We Care About Floors 
 
Headquarter 
CC-Dr. Schutz GmbH 
Holbeinstraße 17 
D-53175 Bonn 
Tel.: + 49 228 / 95 35 2-40 
Fax: + 49 228 / 95 35 2-46 
E-Mail: export@dr-schutz.com  
www.dr-schutz.com 

Dr. Schutz Slovenija 
Lombar d.o.o. 
Pod Brezami 5, 
1218 Komenda 
  
Kontakt: 
Tel: 00386 / 31 376 924 
E-mail: info@dr-schutz.si 

 
Zgornji nasveti za tehnično uporabo izvirajo iz našega najboljšega znanja in glede na najnovejše stanje tehnologije. Torej, če so naši 
izdelki uporabljeni skrbno, po nasvetih o njihovi uporabo in se sledi predlaganim postopkom, ne sme priti do poškodb izdelka. Naši 
izdelki se uporabljajo zunaj našega možnega nadzora in so zato predmet lastne odgovornosti, ki vas ne sprosti obveznosti, da sami 
preverite ali so naši dobavljeni izdelki primerni za predviden namen in postopek. Zato, naša pojasnila in nasveti niso pravno zavezujoči 
in jih ni mogoče uporabiti proti nam kot podlaga za odgovornost - kar vsebuje pravice in zaščito katerekoli tretje osebe. Ustrezna pri-
poročila, smernice in standardne norme je treba upoštevati, kot tudi priznana tehnična pravila. Podatki o izdelku po objavi zamenjajo 
in nadomestijo veljavnost vseh prejšnjih različic. 
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