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A biopin Padlóápoló egy oldószermentes és légzésaktív ápoló és
tisztítókoncentrátum olajozott vagy viaszolt beltéri fapadlókhoz. Véd a
nedvesség a szennyeződés ellen. A biopin Padlóápolótól szebb és
selymesebb lesz a járófelület, továbbá a felújítás is ritkábban szükséges.
30-40 ml biopin Padlóápolót adjunk 10 l. felmosóvízhez. Takarékoskodjon, mert ez koncentrátum.
Polimerizált természetes olajok és zsírsavak, karnaubaviasz, méhviasz, víz, növényi bázisú emulgeálószer, ólom- és báriummentes szárítóadalék és stabilizátor
színtelen
Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös, száraz és fagymentes
helyen.
Zárt állapotban legalább 3 évig eltartható.
0,5 l.
Nincs veszélyességi jelölés.
kb. 0,99 g/ml
kb. 60 mp (DIN 3 mm) 20 °C
Nincs.
Ápolószer viaszolt fa, parafa és linóleum felületekhez.
Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.
A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.
A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van. A felhasznált növényi olajok miatt.
A felhasználás alatt biztosítani kell a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítsük ki száradni
vagy áztassuk vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az
öngyulladás veszélye.
A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt
szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.
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