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Alkalmazási terület: 

A Presto erős padozattisztító- és ápoló szer koncentrátum, 

mely a műanyag, kerámia és kőpadló mindennapos kézi vagy 

gépi tisztítására szolgál. 

Erős tisztítóhatású, kellemes illatú szer, mely csíkmentes, 

fényes felületet ad a padlónak. 

Habzásgátolt termék, így különösen alkalmas padozatok gépi 

tisztítására. Semleges kémhatásának köszönhetően az 

élelmiszeriparban és a konyhákban előforduló 

padozatfelületeket nem károsítja. Összetétele biztosítja 

kitűnő zsíroldó hatását. 

 

Felhasználás: 

Kézi takarítás: 

     A szennyeződés mértékétől függően 75 – 100 ml egy vödör  

     (8 liter) vízbe. (1 – 1,3 %) 

Törlés nélkül hagyni kell megszáradni. 

     Gépi takarítás: 

     50 – 100 ml 10 liter vízhez. (0,5 – 1 %) 

Forró víz használata nem ajánlott! 

 

 

 

Előnyök: 

 

 Illatos 

 Nem habzik 

 Minden felületre 

alkalmas 

 Kiváló zsíroldó 

képesség 

 Fényes felületet ad 
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Anyagösszeférhetőség: 
A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között az intézményekben és 
konyhákban alkalmazott szerkezeti anyagokat nem károsítja. 
 
Technikai adatok: 
Halmazállapot: sárga folyadék 
Szag: jellegzetes 
Sűrűség:       0,961 g/cm3 (20 ºC-nál) 
pH-érték : 6-7 (10 g/l; 20 °C-nál) 
 
Összetevők:  
Izopropil alkohol 10-25%, Alkoholok (C12-C14), etoxilált, propoxilált 1-5%, Alkoholok, C13-
izo-, etoxilált 1-5% 
 
Figyelmeztető mondatok: 

H319 Súlyos szemirritációt okoz. 
 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott 
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.  
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek 
megfelelően. 
 
 
A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza. 
 
OKBI engedély: B-13070127 
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