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ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ L&L
Mytí a oživení lesku u přírodních a umělých materiálů L&L

Popis přípravku
L&L je ideální přípravek pro každodenní údržbu dlažeb z mramoru žuly teraca a keramiky.
Výborný pro „rychlou“ údržbu dlažeb, protože jeho unikátní složení, umožnuje sloučit
operace mytí a leštění do jednoho kroku.
Díky voskům chrání povrch a mírně prodlužuje životnost materiálu.
Oživuje přirozenou barvy a lesk materiálů.
Je vhodný jak pro ruční mytí, tak do mycích strojů s použitím na velké
plochy jako jsou obchodní centra, letiště, hotely, banky atd...

Technické údaje
Fyzikální stav
Barva
Zápach
Měrná hmotnost při 20 °C
Rozpustnost ve vodě
pH
Biodegrabilita
Skladování při 20 °C

Tekutý
Bílo-transparentní
Bez zápachu
1,00 ± 0,02
Rozpustný v každém poměru
5,5 ± 0,2
90%
Po dobu 12 měsíců v původním balení

Instrukce k použití
Nařeďte 30-50 ml přípravku L&L do jednoho litru vlažné, čisté vody.
Mytí provádějte nejlépe mopem s mikrovláknem, podlahu setřete od špíny a nechte vyschnout. Dbejte na častou výměnu vody
s přípravkem, abyste nepoužívali znečištěnou vodu k dalšímu mytí.
Následně můžete, pro lepší efekt lesku povrch rozleštit suchým a čistým hadrem.
V případě aplikace mycím strojem řeďte do nádrže v poměru 1:50 a jezděte strojem na velmi pomalou rychlost, aby došlo
k řádnému vymytí všech nečistot.
Pokud provádíte následné rozleštěni za pomoci jednokotoučového mycího stroje používejte bílé pady FIBRATESCO.
Přípravek je vhodný pro pravidelnou a běžnou údržbu vysoce zátěžových podlah.

Aplikační nářadí

Mycí stroj

Mop

Hadr

Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za
L&L
spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo Strana 1 (celkem 2)
formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném
místě nebo vzorku.

WE RESPECT NATURE - Máme úctu k přírodě

Výrobce : BELLINZONI srl Via Don Gnocchi, 4 – 20016 Pero (Milano) - Itálie
Tel. +390233912133 Fax +390233915224 Internet: www.bellinzoni.com E-mail: info@bellinzoni.com

Zastoupení pro ČR a SR: Floortech Trade & Services s.r.o. K poště 472, 252 67 Tuchoměřice
Tel.: +420 273 13 23 13 Internet: www.bellinzoni.cz e-mail: info@bellinzoni.cz

Rev. 07/2017

ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ L&L

Doporučení k použití







Doporučujeme používat vlažnou vodu pro lepší výsledek.
Nepřekračujte doporučené poměry ředění.
Při požadavku vyššího lesku, je možné využít na ošetřovaný povrch produkt RR/1.
Doporučujeme používat mopy s mikrovláknem.
Pro úklid odolnější špíny používejte hloubkový čistič LEM-3.
Čtěte pozorně upozornění uvedená na štítku.

Ošetřované povrchy
Mramor, žula, keramika, kamenina, umělé kameny na bázi cementu i pryskyřice

Spotřeba
S jedním litrem ošetříte 500/600 m2 materiálu.

Údržba povrchu
V případě silného znečištění doporučujeme náš mycí přípravek LEM-3, naopak u čisté podlahy postačí průběžné mytí provádět
čistou teplou vodou.
Nedoporučujeme abrazivní čištění, ani čištění s pomocí agresivní chemie jak kyselinové, tak silně zásadité.
Je nutné sledovat účinnost a provést nové ošetření podle potřeby.

Bezpečnostní postupy
Pokud jde o správný pracovní postup, doporučujeme nahlédnout do BL, vydaných podle EU norem a sledovat místní
bezpečnostní předpisy pro pracoviště.

Balení
12 lahví po 1 litru; 4 kanystry po 5 litrech, 1 barel o 25 litrech.
Složení balení jsou polyetylénové lahve o vysoké hustotě (HDPE) pro použití, v souladu s místními
a národními předpisy v současné době v platnosti, pokud jde o recyklaci.
Balení je přizpůsobeno předpisům OSN pro vnitrozemskou dopravu (ADR) a po moři (IMO) Při přepravě s využitím letecké
dopravy naleznete v aktualizovaných pravidlech (IATA). Pro další informace týkající se dopravy zkontrolujte bezpečnostní list.

Harmonizované celní označení
3404.90.90

Všechna data ukázaná v tomto letáku jsou výsledky testů a experimentů uskutečněných v našich laboratořích a jsou považovány za
L&L
spolehlivé. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou aplikace ovlivňovat je považujte za informativní. Nepředstavují implicitní nebo Strana 2 (celkem 2)
formální záruky. Koncový uživatel je zodpovědný za správné použití přípravku. K tomu doporučujeme provést zkoušku na nenápadném
místě nebo vzorku.
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