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MARKA PRIMACOL® PROFESSIONAL  

PRODKUT Czysty technorattan 

 

Profesjonalny środek do czyszczenia 

syntetycznego rattanu 

 

 Nie rysuje 

 Usuwa trudne zabrudzenia 

 

POJEMNOŚĆ 0,575l 

WŁAŚCIWOŚCI Czysty technorattan jest gotowym do użycia preparatem do  mycia powierzchni z 

syntetycznego rattanu, takich jak meble ogrodowe, osłony balkonów, donice. Środek 

doskonale usuwa resztki jedzenia, kurz, ślady po liściach, brud, ptasie odchody oraz inne 

zabrudzenia powstałe pod wpływem działania warunków atmosferycznych. Nadaje się do 

stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

Wygodna aplikacja za pomocą spryskiwacza pozwala wyczyścić trudne zakamarki. Produkt 

nie odbarwia i nie rysuje czyszczonych powierzchni. Po jego zastosowaniu meble długo 

utrzymują swój pierwotny wygląd. 

 

SPOSÓB UŻYCIA Uwaga! Stosując preparat należy używać rękawic ochronnych. 

Przed stosowaniem wypróbować wrażliwość powierzchni na środek w mało widocznym 

miejscu. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Przesunąć czerwoną blokadę bezpieczeństwa w dół. Zachowując środki ostrożności rozpylić 

preparat na czyszczoną powierzchnię z odległości ok. 20cm. Myć wilgotną gąbką lub szmatką. 

W przypadku uporczywych  zabrudzeń pozostawić do zadziałania na okres kilku minut. Po 

umyciu spłukać wodą i jeśli to konieczne wytrzeć do sucha. Po użyciu produktu przesunąć 

blokadę do pozycji wyjściowej. 

 

SKŁADOWANIE W szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temp. 5–30oC, w suchym miejscu. Nie 

wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 

BEZPIECZEŃSTWO Produkt wodny - niepalny. Klasyfikowany jako niebezpieczny. Powoduje poważne 

uszkodzenia oczu. Preparat nie zawiera szkodliwych substancji lotnych (VOC). Produkt 

przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.  Szczegółowe informacje zawarte w 

karcie charakterystyki produktu. 

 

DANE TECHNICZNE 

 

Skład chemiczny 2-propyloheksanol etoksylowany (7EO), < 

5% anionowe środki powierzchniowo 

czynne, < 5% niejonowe środki 

powierzchniowo czynne 

 

pH 8,0-9,0 
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Zapach Łagodny, charakterystyczny Gęstość ok. 1,0g/cm3 

 

INFORMACJE 

PRAWNE 

 

 

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie 

z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez 

gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest 

świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie 

informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku 

wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

powyższych danych bez powiadamiania klienta. 

 


