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TFC WASH CARE 
SYMBOL pH 

P-19 8 

 

 

 

Preparat myjąco-pielęgnujący do bieżącego mycia posadzek twardych (kamiennych, 

elastycznych) uprzednio zabezpieczonych wyprawą polimerową (TFC COATING). Częste 

mycie poprawia jakość oraz przedłuża czas eksploatacji powłok polimerowych. Utrudnia 

osadzanie się brudu. Posiada właściwości antystatyczne i antypoślizgowe. Polerowalny. 

Niskopieniący. Produkt nie wymaga spłukiwania. Charakteryzuje się kwiatowym zapachem.  

 

ZASTOSOWANIE: 

 Posadzki twarde wewnątrz obiektu wcześniej zabezpieczone produktem TFC 

COATING 

- elastyczne – linoleum, marmoleum, PCV, winyl, lentex itp. 

- kamienne (chłonne, szorstko porowate, nieszkliwione, niepolerowane), lastryko, 

terakota, beton zacierany, kamień wapienny itp. 

 Stosować w zakresie temperatur powietrza +10 do 40°C. 

 Nie stosować w temperaturach ujemnych. 

 Nie stosować w pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchniach ze względu na dużą ilość 

wilgoci. 

 

SKŁAD: 

<5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, komponenty pielęgnacyjne, kompozycja 

zapachowa (Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Coumarin, 

Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, Citronellol, Benzyl Benzoate, Linalool, Geraniol, Benzyl 

Alcohol, Isoeugenol), substancje pomocnicze 

 

SPOSÓB UŻYCIA: 

 Pozamiatać lub odkurzyć powierzchnię 

 Sporządzić roztwór 0,5% (50 ml/10 l wody) 

 Nałożyć roztwór na powierzchnię (maszynowo lub ręcznie) 

 Raz na kilka dni można przepolerować posadzkę HS (efekt dodatkowego 

nabłyszczenia oraz utwardzenia) 
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ZAGROŻENIA: 
Produkt nie jest mieszaniną stwarzającą zagrożenie w myśl obowiązujących przepisów. 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008). 

 

TERMIN WAŻNOŚCI: 
36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki. 

 

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 

wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach 

przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 

utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 

 


