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  1  OPIS PRODUKTU  
 

Odplamiacz na bazie aktywnego tlenu do usuwania plam. Likwiduje uporczywe plamy po czerwonym winie, 
herbacie, a także ślady po obcasach itp. 
 

 

  2  PRZEZNACZENIE 

Syntetyczne wykładziny dywanowe, dywany. Nadaje się również do elastycznych wykładzin, laminatów 
oraz wodoodpornych powierzchni. 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-
schutz.com. 

 

  3  SPOSÓB UŻYCIA 

Przed użyciem Odplamiacza Fleck & Weg powierzchnię należy odkurzyć. Na chłonną, bezbarwną ściereczkę 
(np. z mikrofibry) nanieść odplamiacz i dociskać plamę od zewnętrznej krawędzi do wewnątrz. Nie trzeć.  
Rozpuszczony brud należy odsączyć suchą częścią ściereczki. W przypadku uporczywych plam, powtórzyć 
proces w razie potrzeby. Po usunięciu plamy należy oczyścić czyszczone miejsce czystą wodą i wysuszyć. Po 
tych czynnościach zalecamy zaimpregnować wyczyszczoną powierzchnię środkiem do pielęgnacji podłogi.  
 
Uwaga: 
-Przed użyciem Odplamiacza Fleck & Weg należy go wypróbować w jakimś niewidocznym miejscu, aby 
sprawdzić czy kolory dywanu, farby, lakieru są trwałe.  
-Należy unikać pozostawiania Odplamiacza Fleck &  Weg zbyt długo na wrażliwych powierzchniach takich 
jak : szkło akrylowe, obszary lakierowane itp. 
- Działanie produktu może być osłabione w przypadku użycia go na starych plamach, które mogły wejść      
w strukturę czyszczonej powierzchni. 
-Należy unikać wdychania oprysków i oparów odplamiacza. W przypadku użycia większych ilości produktu 
należy zadbać o dobrą wentylację w pomieszczeniu.  
-Odplamiacz Fleck & Weg może powodować wystąpienie tymczasowych białych przebarwień na wrażliwej 
skórze. Z tego powodu należy pracować w gumowych rękawiczkach ochronnych. 
 

  4  ZUŻYCIE 

Według potrzeb. 

 
  6  MAGAZYNOWANIE 

Odplamiacz Fleck & Weg powinien być magazynowany w suchym i chłodnym miejscu w szczelnie 
zamkniętym opakowaniu. Chronić przed mrozem.  
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  7  DANE TECHNICZNE 
Skład: mniej niż 5% środków wybielających na bazie tlenu, rozpuszczalniki. 
pH : 2,5 
ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi. 
CLP : etykietowanie nie jest konieczne. 

  
Nawet przy usuwaniu niewielkich zabrudzeń należy stosować się do zwykłych środków bezpieczeństwa. 
Trzymać         z dala od dzieci. Opróżnione opakowania można zutylizować w odpadach komunalnych lub w 
centrum recyklingu. 

 

    8  UWAGI SPECJALNE 

-Prosimy stosować się do naszych zaleceń technicznych zawartych w  „Przygotowaniu Podłoży” .  

 

  9  DODATKOWE INFORMACJE 

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej: 

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Odplamiacza Fleck & Weg. 

- Karta charakterystyki dostępna na żądanie. 

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-
schutz.com lub na żądanie. 
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Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg 
podczas używania naszych produktów postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. 
Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania 
produktów dostarczonych przez nas odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym - w 
odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich - nie mogą być powołane jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać 
obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a 
wersje poprzednie tracą ważność.  
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