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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALECEŃ PODCZAS UZYCIA PRODUKTU SF 01

PRODUKT  SF01 UŻYTY ZGODNIE Z WSKAZÓWKAMI ZAWARTYMI NA ETYKIECIE NIE STANOWI 
ZAGROŻENIA DLA MYTYCH POWIERZCHNI. 

NIEZGODNE ZE WSKAZÓWKAMI UŻYCIE PREPARATU STWARZA ZAGROŻENIE USZKODZENIA 
MYTYCH POWIERZCHNI.

CZYNNIKI KTÓRE POWODUJĄ  USZKODZENIE MYTYCH POWIERZCHNI TO WYMIENIONE PONIŻEJ:
• używanie produktu nierozcieńczonego 

zalecenia w sposobie użycia- polać rozcieńczonym preparatem w stężeniu 1:1 z wodą, w przypadku bardzo 
trudnych zabrudzeń należy zastosować odpowiednio większe stężenie,

• zbyt długa ekspozycja preparatu na czyszczonej powierzchni
zalecenia w sposobie użycia- odczekać około pół minuty, zebrać rozpuszczony brud,

• zbyt niedokładna neutralizacja czysta wodą mytych powierzchni
zalecenia w sposobie użycia- a następnie w celu neutralizacji mytej powierzchni dokładnie spłukać wodą

• zamykanie pomieszczeń przed wyschnięciem mytych powierzchni
zalecenia w sposobie użycia- Pomieszczenia gdzie został zastosowany preparat Forlux SF 101 należy 
dokładnie przewietrzyć do momentu całkowitego wyschnięcia mytych powierzchni.

• używanie preparatu na powierzchniach nie zalecanych
zalecenia w sposobie użycia- UWAGA: preparat nie powinien być stosowany do powierzchni szczególnie 
wrażliwych na środki kwaśne np. powierzchni z pleksi, skóry, kamienia wapiennego, chromu metalicznego, 
duraluminium (stop aluminium z miedzią i molibdenem). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy 
wykonać małą próbę wrażliwości mytej powierzchni na ten preparat. Preparatu nie wolno łączyć z innymi.

Powstałe przebarwienia, można spróbować usunąć za pomocą środka polerującego NG010,  w tym celu 
należy przetrzeć przebarwione powierzchnie produktem NG010, mleczko jest delikatne, posiada właściwości
polerujące, ma dosyć wysokie pH zatem skutecznie usuwa rożnego rodzaju naloty, jednak i tu należy 
pamiętać O PRZESTRZEGANIU zasad użytkowania,
przede wszystkim

• o wykonaniu próby na małej powierzchni
• niezbyt agresywnym stosowaniu samego preparatu na myta powierzchnie
• dokładna neutralizacje woda umytej powierzchni.

                                                                                               Z wyrazami szacunku
                                                                                                                                Monika Soroka


