TECHNICKÝ LIST
HMK P 24 MÝDLO NA KÁMEN
-PRO BĚŽNOU ÚDRŽBUPOPIS: přípravek HMK P 24 je jemný mýdlový čisticí
koncentrát, vyrobený z přírodních olejů. Jeho přidáním do mytí
při každodenním ošetřování dosáhnete důkladného vyčištění
povrchu spojeném s jeho dlouho trvajícím ošetřením.
HMK P 24 vyhovuje požadavkům protikluznosti.
VLASTNOSTI: vysoce aktivní účinné látky čistí a ošetřují
rychle a důkladně veškeré povrchy z jemné kameniny. Přírodní
ošetřující složky zvýrazňují barvu a strukturu materiálu
a propůjčují stěnám a podlahám brilantní vzhled. Pravidelným
použitím se obklady stávají necitlivými vůči skvrnám a lépe se
ošetřují. Ve vodě rozpustné obsažené látky snižují vytváření
šmouh a pruhů a nevytvářejí vrstvy (např. zbytky vápenného
mýdla). Přípravek HMK P 24 je upraven speciálně pro
materiály z přírodních i umělých kamenů a tedy je nelouhuje.
Přípravek HMK P 24 je možno používat pro ruční i průmyslové
čištění.
OBLAST POUŽITÍ: přípravek HMK P 24 je vhodný pro veškeré
hrubé a matné podlahy a obklady schodišť a stěn z přírodního
a umělého kamene jako je např. mramor, kalcit, solnhofenský
vápenec, travertin, břidlice, dolomit, křemenec, žula, rula,
migmatit, teraco, umělý kámen, desky z dusaného betonu,
aglomerační mramor, kompozitní materiál, cotto, cihlové,
hliněné a zvonivkové obklady, neglazované dlaždice apod.

na mramor a žulu. Při silnějším znečištění resp. pro periodické
základní čištění doporučujeme použít přípravek HMK R 55
Základní čistič -bez kyselin-.
BEZPEČNOST: dodržujte preventivní opatření obvyklá pro
manipulaci s chemickými látkami. Na přípravek HMK P 24 se
nevztahuje povinnost značení.
OBSAŽENÉ LÁTKY: povrchově aktivní látky (tenzidy), přírodní
mýdla, suspenzní prostředky, vonné látky.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: obsažené
odbouratelné a nezávadné.

látky

jsou

biologicky

LIKVIDACE: znečištěné obaly a větší zbytková množství
likvidujte podle místně platných úředních předpisů. Nádoby
jsou vyrobené z ekologického polyetylénu a recyklovatelné.
Zcela vyprázdněné a vyčištěné nádoby je možno odevzdat ve
sběrně druhotných surovin.
BALENÍ (obalová jednotka):
0,5 l láhev:
0,1 l láhev:
2,5 l kanystr:
0,5 l kanystr:
,10 l kanystr:

20 ks v krabici
12 ks v krabici
04 ks v krabici
02 ks v krabici
01 ks volně ložené

POUŽITÍ: pro běžné čištění přidejte do teplé vody na mytí cca.
25-50 ml přípravku HMK P 24 na každých 10 l vody a plochu
ručně hrubým hadrem nebo plochým mopem vytřete. Při
použití strojů na čištění podlahy přípravek HMK P 24 nejprve
zřeďte teplou vodou a poté nalijte do louhovací nádrže.
Vyčištěné plochy již nevytírejte čistou vodou, aby zůstaly
zachovány ošetřující složky.
ČIŠTĚNÍ PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ: pracovní nástroje je
možno čistit teplou čistou vodou.
DBEJTE PROSÍM NA NÁSLEDUJÍCÍ: přípravek HMK P 24 při
nižších teplotách trochu zhoustne, aniž by došlo ke snížení
jeho kvality.
VYDATNOST: v závislosti na materiálu a zpracování povrchu
zhruba 1 000–2 000 m²/l.
SKLADOVÁNÍ: v chladných a suchých, před mrazem
chráněných prostorech při teplotě +5°C až max. +25°C
a v původní uzavřené nádobě možno skladovat po dobu
několika let. Načaté nádoby postupně zpracujte. Uchovávejte
na místech chráněných před dětmi. Při skladování tohoto
výrobku dodržujte zákonné předpisy
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Skupenství: kapalné
Zápach: charakteristický
(koncentrát)

Barva: jantarová
Hodnota pH: cca. 8,5

DOPORUČENÍ PRO OŠETŘOVÁNÍ: pro osvěžení lesku
u obkladů z leštěného přírodního a umělého kamene
doporučujeme příležitostně použít přípravek HMK P 19 Leštidlo
Tento technický prospekt může a má poskytovat pouze nezávazné poradenství. Veškeré informace o práci s našimi speciálními produkty prosím upravte
podle místních poměrů a používaných materiálů. Pro stanovení vhodnosti a množství spotřeby proveďte na malé ploše test.
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