20 kg

KOOREX
BEZKONTAKTNÍ AKTIVNÍ PĚNA
BEZKONTAKTNÁ AKTÍVNA PENA

Vysoce pěnivý prostředek pro
mytí karoserií
Vysoko penivý prostriedok na
umývanie karosérií
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mytí a lesk
umytie a lesk

z profesionální řady
z profesionálneho radu

KOOREX z profesionální řady PROKOOR je prostředek určený pro bezkontaktní i kontaktní mytí převážně automobilů.
Tento produkt neobsahuje agresivní mycí složky, nedochází
tak k poškození laku. Je zde kladen vysoký důraz na výslednou kvalitu. Karoserie se navíc po použití prostředku leskne. Aplikaci lze provádět téměř všemi dostupnými způsoby.
Produkt lze aplikovat pomocí zpěňovačů, tlakových nádob,
přísavných nádržek vysokotlakých mycích zařízení, ale i klasicky ručně. Je velice důležité, aby při aplikaci vznikla aktivní pěna, která je základem pro bezproblémové odstranění
špíny. Jednotlivé způsoby mytí se liší poměrem ředění.

KOOREX z profesionálneho radu PROKOOR je prostriedok
určený pre bezkontaktné aj kontaktné umývanie prevažne
automobilov. Tento produkt neobsahuje agresívne umývacie
zložky, nedochádza tak k poškodeniu laku. Kladie sa vysoký
dôraz na výslednú kvalitu, karoséria sa navyše po použití
prostriedku leskne. Aplikáciu je možné vykonávať takmer
všetkými dostupnými spôsobmi. Produkt možno aplikovať
pomocou speňovačov, tlakových nádob, prísavných nádržiek
vysokotlakových umývacích zariadení, ale aj klasicky ručne.
Je veľmi dôležité, aby pri aplikácii vznikla aktívna pena, ktorá
je základom pre bezproblémové odstránenie nečistôt. Jednotlivé spôsoby umývania sa líšia pomerom riedenia.

Dávkování
Pomocí automatického dávkovacího systému nebo ručně. Ručně 0,5 % na
1 l vody, pomocí přísavné nádržky 1 - 5 % na 1 l vody, teplota vody maximálně 85 °C, doba působení do 20 minut. Přípravek nesmí zaschnout na karoserii, je tedy nutné po době působení vždy karoserii opláchnout čistou vodou.
Neaplikujte na přímém slunci!

Dávkovanie
Pomocou automatického dávkovacieho systému alebo ručne. Ručne 0,5 %
na 1 l vody, pomocou prísavnej nádržky 1 – 5 % na 1 l vody, teplota vody maximálne 85 °C, doba pôsobenia do 20 minút. Prípravok nesmie zaschnúť na
karosérii, je teda nutné po dobe pôsobenia vždy karosériu opláchnuť čistou
vodou. Neaplikujte na priamom slnku!

Skladování
Skladujte v originálních těsně uzavřených obalech, ve svislé poloze tak, aby
se zabránilo únikům. Skladujte v suchu, v dobře větraných místnostech, při
teplotách + 5 až + 25 °C. Čtěte technickou dokumentaci. Je‑li třeba, kontaktujte technickou podporu společnosti. Pouze pro profesionální použití.
Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Nepoužívané
obaly vypláchněte a dejte do tříděného odpadu. Spotřebujte do 24 měsíců
od data uvedeného na obalu.

Skladovanie
Skladujte v originálnych tesne uzatvorených obaloch, vo zvislej polohe tak,
aby sa zabránilo únikom. Skladujte v suchu, v dobre vetraných miestnostiach, pri teplotách + 5 až + 25 °C. Čítajte technickú dokumentáciu. Ak je to
potrebné, kontaktujte technickú podporu spoločnosti. Len pre profesionálne použitie. Nespotrebované zvyšky sa likvidujú ako nebezpečný odpad.
Nepoužívané obaly vypláchnite a dajte do triedeného odpadu. Spotrebujte
do 24 mesiacov od dátumu uvedeného na obale.

UPOZORNĚNÍ
Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Při používání
tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU
S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou‑li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte‑li se dobře, volejte lékaře.

UPOZORNENIE
Škodlivý po požití. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Pri používaní
výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte ochranné rukavice/
ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu si
okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou/sprchou. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte si
kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné ich ľahko vybrať.
Pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa necítite dobre, volajte lekára.

Přípravek / Prípravok obsahuje:
5 - 15 % ethylendiamintetraacetát tetrasodný,
5 - 15 % neionogenní/é tenzidy, < 5 % anionaktivní/e tenzidy,
< 5 % 2-aminoethanol, parfém/parfum, limonen, citral,
linalool, citronellol.

Obsah: 20 kg ℮

NEBEZPEČÍ! / NEBEZPEČENSTVO!

Vyrobeno v CZ pro/
Vyrobené v CZ pre:
KOOR ENERGY, s.r.o.
Novodvorská 1062/12
Praha CZ-142 00
tel.: +420 722 778 307
www.koor.cz

8 594020 282086

