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Wydanie: 01/21 
Dziedzina wiedzy specjalistycznej: Środki czyszczące 

 

Daily Cleaner BIO   
Uniwersalny środek czyszczący 
Nr. artykułu: QM0660221 
 

Informacje o produkcie: 
  

Przymioty: 
– do usuwania zabrudzeń organicznych 
 

Zgłoszenie: 
na powierzchniach z tworzyw sztucznych, drewna, gumy, ceramiki, szkła, lakierów, tekstyliów (z 
wyjątkiem skóry), dywanów, mebli tapicerowanych, betonu, kamienia naturalnego itp. 
 

Środek czyszczący działa na bazie substancji myjąco-aktywnych i nie zawiera dodatków szorujących.  
 

Składniki:  
< 5% anionowe środki powierzchniowo czynne 
< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne 
< 5% fosforanów  
 

Wstępnie zwilżyć powierzchnię. Rozcieńczać wodą w stosunku do 1:10, w zależności od rodzaju i stopnia 
zabrudzenia. Po krótkim czasie namaczania (nie dopuścić do wyschnięcia) rozprowadzić twardą 
szczotką, pędzlem lub szmatką, przerobić i usunąć dużą ilością wody. Idealny również do stosowania w 
myjkach wysokociśnieniowych. Podgrzanie roztworu czyszczącego do temperatury 90°C zwiększa siłę 
czyszczenia. Zawsze należy przeprowadzić próbę wstępną, aby uniknąć zmiany koloru obrabianego 
podłoża i określić zużycie.  
 

Zastosowanie związane z optymalnym efektem czyszczenia. Aplikacja może być powtarzana tak często, 
jak to konieczne, aż do całkowitego oczyszczenia. 
Produkt nie może wysychać. 
 

Dane techniczne: 
Formularz dostawy: płyn 
Barwa:  jasne 
Gęstość:  1,10 ± 0,03 g/ml 
 

Przechowywanie: 
Chronić przed mrozem i zanieczyszczeniem. Przy normalnym przechowywaniu (szczelnie zamknięty,  
20 °C) minimalny okres przechowywania wynosi 1 rok. 
 

Formularz dostawy/Pęk: 
pojemnik 1000 kg, bęben 200 kg, puszka 20 kg 
dalsza ilość dostarczona na żądanie 
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Zasady bezpieczeństwa: 
Patrz Karta Charakterystyki WE. 
Produkt może być używany wyłącznie z odpowiednimi rękawicami ochronnymi (EN 374) i okularami 
ochronnymi (EN 166). 
Przy stosowaniu należy zapewnić dobrą wentylację (5 do 15 wymian powietrza na godzinę) lub stosować 
urządzenia ssące. 
Nie wdychać rozpylonej mgiełki.  
 

Doradztwo: 
Prosimy o kontakt z naszym Centrum Aplikacji Technicznych. TD_Daily_Cleaner_BIO-QM0660221-PL 

 

Zastosowanie na terenach przemysłowych  
Zalecana częstotliwość i czas stosowania: 
< 120 minut/dzień 
5 dni/tydzień 
 

Szerokie zastosowanie przez użytkowników komercyjnych  
Zalecana częstotliwość i czas stosowania: 
Ilość zużywana na jedno czyszczenie: 20,5 kg. 
Czas trwania: 10 minut dziennie. 
 

Korzystanie z usług Konsumentów  
Zalecana częstotliwość i czas stosowania: 
Ilość zużywana na jedno czyszczenie: 3,7 kg 
Czas trwania: 10 minut dziennie. 
 


