Produktdatablad
Baderens
SURT RENGJØRINGSMIDDEL TIL BAD
Emballasje: 750 ml sprayflaske PE i ekse à 12 flasker.

Beskrivelse: Vannoppløsning av organiske og uorganiske syrer og ikke-ioniske tenisder.
Bruksområder: Til vedlikeholdende rengjøring av mye brukte bad og sanitærområder (baderom, dusj,
toalett og kjøkken). Klar til bruk. Baderens kan brukes på keramiske fliser, betong, forkrommede fester,
rustfritt stål, porselen, glass og mange typer plast. Skal ikke brukes på polert marmor, kalkstein, svart skifer
eller andre syreømfintlige overflater.

Egenskaper: Oppløser raskt og enkelt alle avleiringer som kan oppstå på slike steder (kalk, urin, rust og
såpe). Produktet har god effekt, er mildt og etterlater ikke rester. Baderens har en behagelig lukt og
fremmer hygienisk renslighet.

Bruksanvisning: Spray på overflatene. La virke et par minutter, og tørk av med en absorberende klut
eller svamp. Skyll godt av med rikelig med vann. I tilfelle svært gjenstridige smussavleiringer, gjenta
prosedyren.

Begrensninger: Unngå å bruke Baderens på polerte overflater som inneholder kalsiumkarbonat
(marmor, travertin, svart skifer).

Forbruk: Normalt 1l / 40-50m2
Tekniske spesifikasjoner:
Tilstandsform: klar væske
Tetthet (g/cm3): 1,05
pH (20 grader celcius) for ufortynnet produkt: 1,5
Antenningstemperatur (ASTM): ikke brennbar
Løselighet i vann: fullstendig

Oppbevaring: Oppbevares godt lukket og utilgjengelig for barn.
Fareidentifikasjon
Farekoder: Xi – IRRITERENDE
R36/37/38 – Irriterer øynene, luftveiene og huden
S2 – Oppbevares utilgjengelig for barn
S24 – Unngå hudkontakt
S26 – Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege
Inneholder fosforsyre <5 %, sulfamidsyre <5 %, ikke-ioniske tensider <5 %
Biologisk nedbrytbar: 90 %

Avhending: Skal ikke kastes som husholdningsavfall. Følg lokale lover og forskrifter.
Våre anvisninger gjenspeiler dagens kunnskap og er ment som retningslinjer for kjøperen/brukeren, men brukeren skal bruke sunn fornuft for å
vurdere om produktet er egnet for materialene og de rådende forholdene ved tidspunktet for påføring.
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