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PROTECT CLEANER SOFT                                              KARTA TECHNICZNA 

OPIS	
PROTECT	CLEANER	SOFT	 to	 środek	 czyszcząco-odtłuszczający	
opracowany	 do	 czyszczenia	 tłustych	 plam	 i	 zabrudzeń	
powodowanych	przez	czynniki	atmosferyczne	oraz	przemysł.	
Formuła	 PROTECT	 CLEANER	 SOFT	 składa	 się	 z	 cząsteczek	
łatwo	 ulegających	 biodegradacji.	 Zabrudzenia	 można	 łatwo	
usunąć	wycierając	lub	szorując,	zanim	powierzchnia	wyschnie.	
PROTECT	CLEANER	SOFT	nie	zmienia	wyglądu	podłoża.	Jest	on	
neutralny	 dla	 materiałów	 kruchych	 takich,	 jak	 szkło,	 metal,	
tworzywa	sztuczne,	farby...	
	
ZALETY	I	CHARAKTERYSTYKA		
• Silne	i	szybkie	działanie	
• Łatwy	i	szybki	w	użyciu	
• Środek	należy	nakładać	rozcieńczony	maksymalnie	w	

proporcji	1:10	
• Bezpieczny	w	przypadku	stosowania	na	materiały	kruche	

takie	jak	szkło,	guma,	farby,	metale,	okna	
• Gotowy	do	użycia,	silnie	skoncentrowany	
	
DANE	TECHNICZNE		
Kolor		 	 	 	 :	Żółty	
Zapach	 	 	 	 :	Charakterystyczny	
pH		 	 	 	 :	12	
Rozpuszczalność	w	wodzie																						:	Całkowita	
	
INSTRUKCJA	UŻYCIA		
• W	 każdym	 przypadku	 należy	 wykonać	 próbę	 w	

niewidocznym	miejscu.	
• Pojemnik	intensywnie	wstrząsnąć	przed	użyciem.	
• Nałożyć	dowolną	ilość	produktu.	
• Pozostawić	po	nałożeniu	na	15	do	60	minut,	w	zależności	

od	zabrudzenia.	
• Wycieranie	 powierzchni	 po	 aplikacji	 środka	 pozwoli	

uzyskać	lepszy	efekt	
• Gdy	powierzchnia	będzie	nadal	wilgotna,	 spłukać,	myjką	

wysokociśnieniową	 z	 zimną	 lub	 ciepłą	 wodą	 w	 celu	
zapewnienia	 optymalnych	 efektów,	 lub	 wytrzeć	
ściereczką.	

• Po	aplikacji	należy	zneutralizować	preparat	czystą	wodą.	
	
WYMAGANE	NARZĘDZIA		

• Pędzel	lub	opryskiwacz	
	
CZYSZCZENIE	NARZĘDZI		

• Czyszczenie	narzędzi	wodą	
	
WYDAJNOŚĆ		
Podane	przeciętne	zużycie	ma	charakter	wyłącznie	
orientacyjny:	
5	do	20	m2

	/	l	
	
SKŁADOWANIE		

• Przechowywać	w	miejscu	suchym	w	temperaturze	
od		5°C	do	30°C.	

• Okres	trwałości:	48	miesięcy	od	daty	produkcji,	pod	
warunkiem	przechowywania	w	oryginalnym	
zamkniętym	opakowaniu.	

ZALECENIA		
• PROTECT	 CLEANER	 SOFT	 nie	 oddziałuje	 negatywnie	 na	

powierzchnie	 metali	 (aluminium,	 cynku,	 cyny,	 miedzi,	
stopów	 lekkich)	 oraz	 szkła.	 Jednak	 zalecane	 jest	
zabezpieczenie	 takich	 materiałów	 lub	 wykonanie	 próby	
przed	rozpoczęciem	prac.	

• Najlepsze	 efekty	 zapewnia	 stosowanie	 PROTECT	 CLEANER	
SOFT	na	podłożach	o	temperaturze	od	5°C	do	30°C.	

• Nie	 nakładać	 podczas	 opadów	 deszczu	 lub	 w	 przypadku	
bardzo	 wysokich	 temperatur.	 Optymalna	 temperatura	
powietrza	wynosi	od	5°C	do	30°C.	

• Aby	usunąć	wykwity	oraz	osady	betonu,	należy	w	pierwszej	
kolejności	zastosować	PROTECT	CLEANER	SOFT.	

• Produkt	 stosować	 rozcieńczony	 w	 zależności	 od	
zabrudzenia.	

 
	
	
BEZPIECZEŃSTWO	i	OCHRONA	ZDROWIA	
• Ochrona	 dróg	 oddechowych:	 Specjalistyczny	 sprzęt	 do	

ochrony	 dróg	 oddechowych	 nie	 jest	 wymagany	 w	
normalnych	 warunkach	 użycia,	 jeśli	 zapewniono	
odpowiednią	wentylację.	

• Ochrona	rąk:	Stosować	rękawice	ochronne.	
• Ochrona	skóry:	Stosować	ubranie	ochronne.	
• Ochrona	 oczu:	W	 przypadku	 ryzyka	 rozpryskiwania	 należy	

stosować	okulary	ochronne.	
• W	 przypadku	 połknięcia:	 nie	 wywoływać	 wymiotów.	

Skorzystać	z	pomocy	lekarza	lub		specjalisty.	
	

CHRONIĆ	PRZED	DZIEĆMI.	
	
	

WSPARCIE	TECHNICZNE	
	
PROTECT	
ul.	Zakładowa	6	
04-683	Warszawa	
T:	+48	698	922	848	
E:	info@protect-system.pl	
	
Ważna	uwaga:	Treść	publikacji	 jest	oparta	na	naszym	doświadczeniu	w	
zakresie	 stosowania	 produktu.	 PROTECT	 gwarantuje	 jakość	 produktów,	
ale	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 w	 przypadku	 nieprzestrzegania	 przez	
użytkownika	 zaleceń	 oraz	 instrukcji	 dotyczących	 użycia	 produktów,	 a	
szczególnie	 w	 przypadku	 niewłaściwego	 użycia,	 użycia	 przez	
nieprzeszkolony	 personel,	 użycia	 produktów	 niekompatybilnych	 z	
produktami	 PROTECT,	 lub	 niekorzystnych	 warunków	 atmosferycznych	
dodatkowe	 informacje	 podano	 w	 karcie	 charakterystyki	 substancji	
niebezpiecznej.	
	
	

	


