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Aqua Grundreiniger 891 

Solutie de curatat in profunzime 891 

 

Proprietăţi: Solutie de curatat universala 

Indeparteaza pete,resturi de ceara si pelicule de polymeri 
Dizolva grasimile 
Se poate dilua cu apa 

 

Agent de  
protecţie  
pentru: Pentru curatarea oricarui tip de parchet lacuit cu suprafata intacta. 

                             Pentru piatra naturala si ceramica 
                            Indeparteaza resturile de adeziv de fixare 

 

Informaţii  
tehnice:  Bază    combinatie alcalina de tenside 

Culoare     transparent 
Densitate    aprox. 1,0 g/cm3 la 20 gr.C 
Valoare pH   10- nediluat 
Temp. de lucru   15-25 grade Celsius 
Umidit. aer   35-75 % recomandat 45-65 % 
Consum    in functie de gradul de murdarire 
Mod de aplicare    perie , mop sau carpa 
UBA Nr.                                            43970026 
Valabilitate  36 luni în ambalaj original, la loc uscat şi ferit de îngheţ 
Codificare GefStoffV**    nu 
GISCODE    GG 20 
Fişa de siguranţă   disponibilă la cerere 
a materialului 
Datele menţionate mai sus au fost obţinute în condiţii de laborator. Având în vedere marea 
varietate de situaţii concrete 
de aplicare la faţa locului, datele amintite trebuie avute în vedere doar ca normă de referinţă. 
*Normele germane referitoare la materialele periculoase   

 

Instrucţiuni         Pardoseala se va umezi bine cu solutie 891,in functie de gradul de murdarire se va dilua cu apa  
de utilizare          curata in proportie de pana la 1:5.La pardoselile foarte murdare se poate aplica 891 si nediluat, 

                             sau se va repeta procedeul cu solutie diluata.Dupa aplicare,se va lasa un timp de reactie de         
  circa 10 minute,dar nu pana la uscare,dupa care se va indeparta murdaria cu ajutorul unui pad   
  sau cu peria.La resturile de adeziv care nu sunt mai vechi de 24 de ore,se va folosi in  
  concentratie de 1:1.Dupa curatarea cu 891 se va clati suprafata cu apa curata si se va aplica   
  un nou strat protector, dar numai dupa uscarea solutiei de curatat 891 la 12-24 de ore. 
  .Conform normelor DIN 18356,toate pardoselile lacuite trebuiesc curatate si protejate periodic. 
                             Recomandam pentru aceasta 887 Solutie pentru protectie sau 898 Solutie pentru protectie 
                             Indelungata. 
 
Continut de         5-15 % Phosfat 
Substante            sub 5 % Tenside anionice 
(conf. norme        Contine substante de conservare (Metylisotiasolina,Benzisotiazolina) 
EU 648/2004         Parfumuri (Limonene) .Poate da reactii alergice 

 

Nota : 

Imediat după utilizare, sculele folosite trebuie curăţate cu apă. 
Trebuie respectate regulile şi normele relevante din domeniu. In afara Germaniei, se aplică 
reglementările naţionale în vigoare, a căror cunoaştere incumbă asupra utilizatorului. 

 

Ambalare: 0,7 l  (12/cutie-504/palet) 

                             5 l ( 4/cutie – 96/palet ) 
                            10 l ( 2/cutie – 54/palet ) 

 

Notă  
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Geschäftsführer: Rüdiger Beez 
Handelsregister HRB 100351 Jena (D) 
Ust.IdNr. DE 811 178 280 
 

Forbo Erfurt GmbH 
August-Röbling-Straße 2 
99091 Erfurt, Germany 

Phone +49 361 7 30 41-0 
Fax      +49 361 7 30 41-90 
info.erfurt@forbo.com 
www.forbo-bonding.de 

specială: Prezentele informaţii referitoare la produs au la bază deopotrivă experienţe de laborator şi 

lucrări practice. Marea diversitate a materialelor, procedurilor de lucru, condiţiilor locale şi 
metodelor de depozitare fac însă imposibilă garantarea rezultatelor procesului propriu-zis. In 
consecinţă, se recomandă clienţilor să identifice metodele optime pentru cazul lor particular prin 
intermediul unor teste. Termenii şi conditiile generale de afaceri ale companiei se aplică. Orice 
aplicare diferită de cele specificate în prezentale informaţii tehnice necesită aprobarea noastră, 
altminteri Forbo îşi declină orice răspundere.  
Prezentele informaţii tehnice înlocuiesc şi prevalează asupra prevederilor oricăror fişe tehnice şi 
informaţii referitoare la produs publicate la o dată anterioară. 
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