EVERSTAR s.r.o.
Bludovská 1969/18
787 01 ŠUMPERK
CZECH REPUBLIC

T. +420 583 301 070 / +420 778 580 070
E. info@everstar.cz

Podlahy extra

Zkrácený popis
Razantní prostředek určený na silné znečištění, generální úklid a hloubkové
čištění. Účinný zejména na usazeniny vápenaté, hořečnaté a minerální,
cementové zbytky a závoje, zbytky malby. Vhodný i pro postavební úklid nebo
vyšlapaná místa v dlažbách. Pozor: Vhodné pouze na tvrdé povrchy odolné
kyselinám.

Popis
Silně koncentrovaný mírně pěnivý prostředek určený především na silné
znečištění, generální úklid a hloubkové čištění. Účinný zejména na usazeniny
(vápenaté, hořečnaté, minerální), rez, vodní a močový kámen, cementové zbytky
a závoje, zbytky malby. Vhodný i pro postavební úklid nebo vyšlapaná místa v
dlažbách (broušené, reliéfní, protiskluzové).
Pozor: Vhodné pouze na tvrdé povrchy odolné kyselinám. Nepoužívejte na
materiály obsahující vápenec a jiné nekyselinovzdorné materiály jako např.
mramor, travertin, granit apod. Dále na nerezové povrchy, vodovodní baterie,
barevné akrylátové předměty, na nábytek apod. Může způsobit mírné zesvětlení
spár. Nepoužívat v kombinaci s výrobky na bázi aktivního chlóru.
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Další informace
Složení:
Složení dle (ES) č. 648/2004: 5 % nebo více, avšak méně než 15 %
fosforečnany, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní
povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, parfém,
Hexyl Cinnamal.

VAROVÁNÍ:
NEBEZPEČÍ: Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Je-li nutná lékařská
pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik
minut opatrně vypla-chujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte
lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Nebezpečné
složky: kyselina orthofosforečná, kyselina chlorovodíková, propylheptanol
ethoxylate.

Soubory ke stažení
> Technický list a specikace

> Bezpečnostní list

> Katalog - Profesionální úklid a čištění

> Základní ceník profesionální úklid a čištění Star
Prodej a distribuce
Prodej a distribuce – profesionální úklid a čištění
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Regionální obchodní zastoupení v ČR pro výhradní prodej a distribuci prostředků
Star profesionální úklid a čištění.
S důvěrou se obracejte přímo na naše obchodní partnery, kteří vám
prostřednictvím svých proškolených specialistů doporučí optimální řešení úklidu
a čištění, včetně nejvhodnějších prostředků, úklidových pomůcek a doplňkového
programu.
Zajištění na míru, dle vašich individuálních potřeb. Komplexní řešení včetně
závozů a dopravy.
Star team je zde pro vás.

Vyberte regionální obchodní zastoupení dle Vašeho kraje:

Lachim – hygiena, spol. s r. o.
region: Olomoucký kraj · Moravskoslezský kraj · Zlínský kraj
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T. +420 603 218 883
E. profiuklid@lachim.cz
www.lachimhygiena.cz

Více
Sídlo: Zašovská 71 (areál Krasspolu), 757 01 Valašské Meziříčí
Lubomír Michalec
T. +420 603 218 883
T. +420 571 624 664
F. +420 571 616 482
E. hygiena@lachim.cz

V&T s. r. o., Ing. Pavel Votrubec
region: Liberecký kraj · Královehradecký kraj · Pardubický kraj
T. +420 724 041 982
E. profiuklid@vt-votrubec.cz
www.vt-votrubec.cz

Více
Sídlo: Lánovská 477, 543 01 Vrchlabí
Ing. Pavel Votrubec
T. +420 602 361 029
T. +420 727 989 461
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T. +420 602 320 735
T. +420 499 422 061
E. votrubec@vt–votrubec.cz
Pobočka: Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové
T. +420 725 074 129
T. +420 607 514 742

Hygotrend, s. r. o.
region: Hlavní město Praha · Středočeský kraj
T. +420 733 386 765
E. profiuklid@hygotrend.cz
www.hygotrend.cz

Více
Sídlo: Dražice 200, Kbel, 294 71 Benátky nad Jizerou
T. +420 326 721 168
F. +420 326 736 704
E. hygotrend@hygotrend.cz

Hygoservis, a. s.
region: Jihomoravský kraj · Vysočina · Jihočeský kraj
T. +420 734 286 771
E. profiuklid@hygoservis.cz
www.hygoservis.cz
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Více
Sídlo: Pražákova 661/36a, 619 00 Brno – jih
T. +420 548 214 126
T. +420 734 286 773
F. +420 548 219 087
E. hygoservis@hygoservis.cz

Karel Videmann
region: Ústecký kraj · Karlovarský kraj · Plzeňský kraj
T. +420 775 087 067
E. profiuklid@videmann.cz
www.videmann.cz

Více
Sídlo: Březový Vrch 247, 431 11 Jirkov
Prodej a velkoobchod: Pesvice 9, 431 11 Pesvice
T. (objednávky) +420 775 187 067
T. (servis) +420 775 087 067
T/F. +420 474 682 995
E. karel.videmann@seznam.cz
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Specifikace
Použití
Dávkování
Návod k použití

Návod k použití

5–20 ml / 1 l
Povrchy čistěte běžným způsobem – mokrou
cestou. Možnost použití roztoku i pod
kotoučový čistící stroj. Ideální je následné
odsátí čistícího roztoku a nečistot.
Při postavebním úklidu aplikujte pracovní
roztok na již navlhčený povrch. Po umytí
čištěný povrch důkladně opláchněte čistou
vodou a zneutralizujte vhodným prostředkem.

Technické detaily
Koncentrát
Jedná se o koncentrovaný přípravek.
Konkrétní pH prostředku ≈ 2,0
Parfemace
malina
Viskozita
nízká
Vzhled
kapalina červené barvy
Logistické informace
1l
10 ks v kartonu / 420 ks na paletě
5l
96 ks na paletě
Kódové značení produktů – EAN kód / Katalogové číslo
1l
8594008596778 / 3492
5l
8594008596761 / 3493
Galerie produktů
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