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Általános termékleírás 
            
Termékleírás  A biopin Er ős narancsos tisztító  természetes növényi alapú tisztító 

koncentrátum a gyors és alapos tisztítás minden mosható fafelülethez. A 
magas koncentrátumú hatóanyag gazdaságos felhasználást jelent, ami 
védi a környezetet és az erőforrásokat. Jól oldódik, jól tisztít. Egészséges 
és kíméletes a bőrhöz. Védje a fát természetes jojoba olajjal. pH semle-
ges, szappanmentes recept alapján. 

Felhasználási terület Minden mosható fafelületekhez, mint pl: bútor, ajtó, lépcső és padló. 
Összetétel Összetevők (a mosószerekre vonatkozó EK 648/2004 alapján: 
 <5% anionos tenzidek, 
 <5% nem anionos tenzidek 
 <5% felületaktív tenzidek 
 illatok, limonén, metilizotiazolinon, benzizotiazolinon, természetes na-

rancs- és jojobaolaj. 
 Limonént tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat. 
Tárolás  Jól lezárva, száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes  
 helyen. 
Eltarthatóság Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható. 
Kiszerelés 0,5 liter. 
Veszélyesség nincs jelölés 
Műszaki adatok 
Kiadósság 0,5 l. kb. 5 l. vízzel való 16 felmosáshoz elegendő. 
Feldolgozási útmutató 
Feldolgozás  Rendszeres tisztításhoz 3 kupak biopin Er ős narancsos tisztító  a vízbe. (30 ml 5 liter 

vízhez). Törölje át a felületet és hagyja megszáradni és ezzel kész.  Amennyiben erős 
a szennyezés töményen spricceljen a felületre és nedves ruhával dörzsölje át. Utána 
törölje át tiszta vízzel. Érzékeny felületeken egy nem feltűnő helyen tesztelje. 

Biztonsági intézkedések  A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza. 
Általános figyelmeztetés Gyerek kezébe ne kerüljön. Tartalmaz limonént. Allergiás reakciókat okozhat.  
Hulladékkezelés   Az üres edény újrahasznosítható. 
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Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakeze-
lést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves 
kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a 
felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának 
jogát fenntartja. Készült: 2010 március 
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