
 

      
 Resinex  

Labdaviasz- és gyantaeltávolító 
 
Tulajdonságok 
Oldószertartalmú tisztítószer a labdaviasz- és gyantamaradványok eltávolítására,  
pl.: kézilabdaviasz a sportcsarnokokban. A Resinex nem csak a foltokban hátra- 
hagyott labdaviasz nyomokat távolítja el, hanem a már be- és rászáradt rétegeket  
ill. a beágyazódott szennyeződéseket is. A lassú száradás lehetővé teszi nagyobb  
felületek be- és megnedvesítését majd tisztítását. Az esetleg meglévő bevonatokat  
a Resinex nem távolítja el.  
 
Összetev ők (nach 648/2004/EG) 
Alifás szénhidrogének > 30% 
 

Felhasználási terület  
Minden oldószernek ellenálló padlóburkolatra és felületre, mint pl.: linóleum- és parketta, 
műanyag felületek valamint lakkozott és bevont felületek. 
 

Felhasználás  
A Resinex-et hígítatlanul, habszóró fejjel ellátott permetező készülékkel  
visszük fel a felületre, majd 15 percen keresztül hatni hagyjuk.  
Végezetül a szennyflottát a továbbiakban leírt módon távolítjuk el.  
 
Padló- és burkolattisztítás: 
A padlófelületet gépi takarítással, egy súroló -szívó gép, piros színű pad és 
Torvan-koncentrátum-oldattal (50-100 ml, 8 l vízhez) történik. A szennyflotta  
alapos eltávolítása itt is szükséges.  
 
Felülettisztítás: 
A felületet Torvan-koncentrátum-oldattal (50-100 ml, 8 l vízhez) benedvesített 
kendővel töröljük át. A szennyflotta alapos eltávolítása itt is szükséges. 
 
A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelősséget  
nem vállalunk. 
 
*A Kiehl által alkalmasnak jelölt készülékek: 
Cikkszám: VFK 26 00 50 Szóróflakon (hosszúkás) 
Cikkszám: VVK 91 03 25 Szórófej 
Cikkszám: z 20 50 25 Szóróflakon 1,5 l-es, kék, PP-permetezőfúvóka 
Cikkszám: z 20 50 66 HQ Nyomást tartó permetező készülék, 5 l-es, piros 

Anyagszükséglet / m²  
Padló- és burkolattisztítás: 100-200 ml 
Felülettisztítás: 100 ml 

 
GHS 08, Veszély (koncentrátumban); 
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. EUH066 Ismételt expozíció a bőr  
kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal 
forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P331 TILOS hánytatni.  
Tartalmaz: C9-12-Isoalkanes (INCI). 
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási f elhasználása nem engedélyezett! 

 
Kiszerelés  
10 literes kanna Cikkszám: j 25 16 10 
 

Napi 
takarítás  
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