
ARKUSZ DANYCH PRODUKTU

BIO-CLEAN
Cytrusowy środek czyszczący i odplamiacz

WERSJE PRODUKTU
BIO-CLEAN
BIO-CLEAN READY

OPIS DZIAŁANIA
BIO-CLEAN jest silnym, rozpuszczalnym w wodzie środkiem 
czyszczącym, który głęboko penetruje posadzki betonowe w celu 
bezpiecznego i efektywnego usunięcia większości zanieczyszczeń 
powierzchni.

ZASTOSOWANIE
Do stosowania zarówno na posadzkach zewnętrznych, jak i 
wewnętrznych.
Do oczyszczania powierzchni z pozostałości nakładanych wcześniej 
powłok, celem przygotowania pod aplikację powłok.
Do usuwania śladów po oponach, plam z oleju i smarów oraz innych 
zanieczyszczeń i plam.
Do usuwania pozostałości asfaltu.
Doskonały do użytku w magazynach, centrach dystrybucyjnych, 
zakładach produkcyjnych, obiektach serwisowania samochodów, 
stadionach, centrach widowiskowych, hangarach lotniczych, kuchni-
ach, restauracjach, piekarniach oraz wszędzie, gdzie potrzebny jest 
silny środek czyszczący do posadzek.

CECHY PRODUKTU
Szybko działająca, efektywna formuła pozwalająca na usuwanie 
wielu zanieczyszczeń organicznych z powierzchni posadzki.
Skoncentrowany środek może być rozcieńczany wodą w zależności 
od specyficznych potrzeb.
W 100-procentach biodegradowalny, nietoksyczny – bezpieczniejszy 
i efektywniejszy od innych konwencjonalnych środków czyszczących.
Wysoka rozpuszczalność i wolne schnięcie zapewnia głęboką 
penetrację i gruntowne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń.
Przyjemny pomarańczowy zapach.
Wyprodukowano w technologii Green EngineeredTM, w sposób przy-
jazny zdrowiu i środowisku.
Zgodny z wszelkimi wymogami dotyczącymi emisji lotnych związków 
organicznych (VOC).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie stosować do płytek ceramicznych.
Nie nanosić na pomalowane powierzchnie, chyba że farba ma 
zostać usunięta.
Nie używać w obecności pożywienia.
Zabezpieczyć wszelkie przyległe obszary przed przypadkowym 
zachlapaniem.
Chronić przed zamarznięciem. Opakowanie produktu może 
popękać, co może mieć wpływ na stabilność emulsji i skutkować 
trudnością wymieszania produktu w trakcie aplikacji. Produkt pode-
jrzewany o przemarznięcie nie powinien być stosowany.

Zweryfikować przydatność produktu na podstawie daty przydatności 
podanej na opakowaniu. Nie używać produktu przeterminowane-
go. Używanie przeterminowanego produktu może skutkować 
nieprawidłowym zachowaniem produktu.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
Zażądaj aktualnej dokumentacji produktu, etykiet i arkuszy 
bezpieczeństwa materiału od dostawcy i przeczytaj je przed użyciem 
produktu.
Warunki środowiskowe budowy, własności substratu mogą mieć 
znaczenie dla wyboru produktu, metod aplikacji, procedury i dawek, 
osiągniętego efektu i zachowania powłoki. Dokumentacja produktu 
daje ogólną informację właściwą w pewnych warunkach. Wymagane 
jest przeprowadzenie testu przez nabywcę lub wykonawcę przed 
zastosowaniem produktu na dużą skalę (niezależnie od innych 
potwierdzeń werbalnych lub pisemnych), dla weryfikacji produktu 
i czy zakupione ilości mogą być naniesione w satysfakcjonujący 
sposób oraz czy osiągną pożądany wygląd i własności w konkretnych 
warunkach.
Po czyszczeniu z zastosowaniem BIO-CLEAN  należy odczekać 
odpowiednią ilość czasu, aby oczyszczona powierzchnia całkowicie 
wyschła.

OGÓLNE CZYSZCZENIE
Pozostałości ciężkiego oleju lub smaru powinny zostać przeskro-
bane, tak aby zlikwidować nagromadzenie, następnie wstępnie 
potraktowane nierozcieńczonym BIO-CLEAN.
BIO-CLEAN zazwyczaj rozcieńcza się wodą w stosunku 1:4 lub 1:5. 
Maksymalne rozcieńczenie to 1:9. Test przeprowadzony przy różnych 
współczynnikach rozcieńczenia powinien z łatwością określić opty-
malny stosunek rozcieńczenia.
BIO-CLEAN aplikować rozpylaczem, mopem lub urządzeniem au-
tomatycznym z wydajnością 2,5-5 m2/l.
Pozwól środkowi BIO-CLEAN działać przez 10-20 minut przed 
rozpoczęciem szorowania obszaru.
Po uwolnieniu zanieczyszczeń, BIO-CLEAN powinien zostać odes-
sany lub starty, a powierzchnię należy gruntownie przepłukać wodą.
Kolejna aplikacja może być konieczna w przypadku bardziej 
opornych plam.

USUWANIE USZCZELNIACZY, ŚRODKÓW KONSERWUJĄCYCH I 
POWŁOK
Rozcieńczyć BIO-CLEAN wodą w stosunku 1:3 lub 1:4
Równomiernie aplikować rozpylaczem lub za pomocą automatu z 
wydajnością 5-7,5 m2/l.
Pozwól środkowi BIO-CLEAN działać przez 10-20 minut przed 
rozpoczęciem szorowania obszaru.
Wytrzyj powierzchnię i gruntownie przepłucz wodą.
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ARKUSZ DANYCH PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Gęstość 910 g/l

Kolor pomarańczowy

Zapach przyjemny 
pomarańczowy

Temperatura zapłonu 47°C C PMCC

Współczynnik lepkości 30 sek. przy 100° Z-1

Rozpuszczalność w wodzie tak

OPAKOWANIE
Produkt jest pakowany w puszki 3,8-litrowe, wiaderka 19-litrowe i 
beczki 208-litrowe.

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA
Termin przydatności to 1 rok. Używać przed upływem terminu poda-
nego na opakowaniu produktu.

SKŁADOWANIE
Składować w suchych pomieszczeniach, w temperaturach od 4°C do 
38°C.
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