
  

 

 

TOOTEKIRJELDUS 

SYNTEKO SUPER CLEAN 
1697 

Synteko SUPER CLEAN on vahavaba kombineeritud puhastus- ja hooldusvahend 
lakitud puitpõrandate regulaarseks hoolduseks, millel on suur puhastav ja hooldav 
efekt 

KASUTUSALA: lakitud põrandate regulaarseks 
puhastamiseks kõikides ruumides, ka 
spordisaalides 
 
TOOTE OMADUSED: 
• ei jäta põrandale hallikat kilet nagu seep 
• ei sisalda vaha 
• jätab pinnale õhukese siidmati leelisevaba 

mittelibiseva antistaatilise kile  
•  kile suurendab põrandalaki kulumiskindlust ja hoiab 

põranda kaunina 
• lahustub kergelt isegi külmas vees 
• pH taseme tõttu sobib kasutada peaaegu kõikide 

lakitud pindade puhastamiseks 
• sobib kasutamiseks ka klinker- ja kivipõrandate 

hoolduseks 
• pesta käsitsi või masinaga (narmasharjale ja 

kombineeritud masinatele) 
 

TÄHELEPANU 
• ei ole mõeldud töötlemata parkett- ja korkpõrandate 

puhastamiseks 

TEHNILISED ANDMED: 

SIDEAINE Leeliseline/sünteetiline pesuvahendi 
kontsentraat, mis sisaldab aktiivset 
niisutajat, mustuse lahustajat, vee 
pehmendajat, rasva seebistajat ja 
nahka kaitsvaid aineid. 

TIHEDUS u. 1030 kg/m³  

AKTIIVSED 
OSISED 

10.5% kaalust 

PH u. 9,0 

SÄILIVUSAEG 36 kuud avamata pakendis alates 
tootmise kuupäevast (vt. pakendlit) 

SÄILITAMINE Säilitada  +10°C ... +30°C 

PAKEND 1L, 5L  

 

KASUTUSJUHEND 
1. Põrand puhastada tolmuimeja või mopiga.  
2. Valmistage SUPER CLEAN lahus ette järgmiselt:  

• Tavaliseks puhastamiseks 1 osa SUPER CLEAN’i 50 osa vee kohta 
• Tugevaks puhastamiseks 2-3 osa SUPER CLEAN’i 50 osa vee kohta 

3. Kõigepealt valada ämbrisse vesi ja seejärel lisada puhastusvahend. Ärge kunagi valage vee ja puhastusvahendi 
lahust otse põrandale.  

4. Kastke pehme lapp või mopp lahusesse ning väänake korralikult välja. 
 
Synteko SUPER CLEAN on mõeldud kasutamiseks märja mopiga või kombineeritud masinatele.  

TÖÖOHUTUS 
Detailne informatsioon ja juhised antud materjali ohutuskaardil, mis on saadaval internetis www.synteko.ee.  Järgnev esindab ainult väljavõtet 
olulisest informatsioonist. Tähelepanu: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja 
näidata talle pakendit või etiketti. 
Käesolev teave põhineb katsetustel ja pikaajalisel praktilisel kogemusel ning on mõeldud selleks, et aidata leida kasutajal kõige sobivamat toodet ja töömeetodit. Kuna 
kasutaja töötingimused on väljaspool meie kontrolli, ei saa me vastutada töötulemuste eest. Meie vastutus katab ainult inimvigastusi ja varakahjustusi, mille kohta on 
olemas tõendatud andmed, et need on tekkinud mõne meie valmistatud toote puuduse või defekti tõttu. 

Turustaja: 
Sika Estonia OÜ 

Peterburi tee 101, 13812 Tallinn 
www.synteko.ee 

Kuupäev: 29.07.2014 
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