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Przykłady zastosowania
▪ Czyszczenie wszelkich powierzchni na wszystkich

konstrukcjach okien i drzwi z drewna, aluminium i tworzyw
sztucznych oraz elewacji

▪ Obszar produkcji i montażu elementów okiennych
▪ Regularna pielęgnacja zamontowanych wcześniej profili

okiennych, drzwiowych i rolet
▪ Niepozostawiające smug czyszczenie powierzchni

szklanych i powierzchni z wysokim połyskiem oraz
powierzchni mebli biurowych i tworzyw sztucznych,
również np. wyświetlaczy monitorów komputerowych

Właściwości szczególne
▪ intensywne działanie czyszczące
▪ chroniący powierzchnie
▪ neutralne pH

Dane techniczne

Baza środek czyszczący na bazie wody zawierający związki
powierzchniowo czynne

Gęstość zgodnie z EN 542 przy +20°C ok. 0,99 g/cm3

Temperatura obróbki od +5 °C do +30°C+30 °C

Wskazówki dotyczące obróbki
Przed obróbką aklimatyzować produkt.
Przed użyciem wstrząsnąć!
Przed czyszczeniem należy przetestować, czy środek może zostać wykorzystany na danej powierzchni!
Powierzchnie drewniane muszą mieć powłokę z lakieru lub grubą warstwę lazury.
Środek czyszczący nanoszony jest bezpośrednio z butelki na lekko zwilżoną, niefarbującą ściereczkę niepozostawiającą
włókien. Powierzchnia jest czyszczona poprzez lekkie rozcieranie wzdłuż profilu.
Podczas czyszczenia należy z zasady unikać ruchów okrężnych!
Spryskanie i dłuższy czas działania wzmacnia działanie czyszczące.
W przypadku zastosowań przemysłowych można rozcieńczyć środek czyszczący wodą w stosunku od 1 : 3 do 1 : 5.
Po zakończonym czyszczeniu powierzchnia wycierana jest dodatkowo mokrą ściereczką.
Na powierzchniach lakierowanych i laminowanych folią, w przypadku intensywnego czyszczenia, może powstać połysk!
W przypadku ewentualnego użycia na roboczych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych podczas spryskiwania należy
zwracać uwagę na to, aby nie nanosić środka czyszczącego na elektryczne elementy konstrukcji – w przeciwnym razie istnieje
niebezpieczeństwo zwarcia!
Do silnych zabrudzeń dostępny jest środek COSMO® CL-350.110.
Jako techniczne środki czyszczące na bazie rozpuszczalników, do obróbki tworzyw sztucznych dostępne są COSMO®

CL-300.140 SPECIAL (nierozpuszczający, z antystatykiem) oraz COSMO® CL-300.120 (słabo rozpuszczający), do konstrukcji
metalowych COSMO® CL-300.150.

Ważne wskazówki
Karta danych dotycząca składników zgodnie z 648/2004/WE: Zarządzenie dotyczące detergentów (załącznik VII, rozdział D)
można znaleźć pod adresem http://weiss-chemie.de.
Karta danych dotycząca personelu medycznego zgodnie z 648/2004/WE: Zarządzenie dotyczące detergentów (załącznik VII,
rozdział C) dostępny na żądanie.

COSMO®CL-360.110
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Nasze instrukcje obsługi, instrukcje obróbki, dane dotyczące produktu lub mocy oraz pozostałe treści techniczne są tylko
ogólnymi instrukcjami; opisują wyłącznie właściwości naszych produktów (informacje dotyczące wartości / ustalone wartości w
momencie produkcji) i wydajność, ale nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego. Z powodu
różnorodności zastosowań danego produktu i określonych specjalnych warunków (np. parametry obróbki, właściwości materiału
itp.), użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych prób; nasze bezpłatne doradztwo w zakresie techniki
zastosowań udzielane w formie ustnej lub pisemnej oraz wyniki prób nie są wiążące.
Należy także przestrzegać informacji zawartych w kartach bezpieczeństwa!

Przechowywanie
Szczelnie zamknięte oryginalne opakowanie, w suchych warunkach, w temperaturze od +15 °C do +25 °C, przechowywać w
miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie.
W transportach o standardowym czasie trwania zachowywać temperaturę od -30 °C do +35 °C.
Możliwość przechowywania w nieotwartym oryginalnym opakowaniu: 24 miesięcy.

Forma dostawy
200 ml, butelka z polietylenu
500 ml, butelka z polietylenu
Inne wielkości opakowania na żądanie.

COSMO®CL-360.110


