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Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane 

zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. 

Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i 

zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych 

celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia. 

 

Opis produktu  

 

BECKERS INOMHUSTVÄTT jest gotowym do użycia detergentem służącym do skutecznego mycia 

większości typów powierzchni wewnętrznych przed malowaniem, np. ścian, sufitów, uprzednio 

malowanego lub surowego drewna i metalu. Usuwa tłuszcze i brud, i pozostawia czystą, matową 

powierzchnię zapewniając dobrą przyczepność nowych powłok malarskich. Preparat myjący może być 

również stosowany do trudniejszych prac czyszczących np. do bardzo mocno zabrudzonych powierzchni 

lub powierzchni pobrudzonych sadzą. Uwaga! Poprzez mycie preparatem powierzchnie połyskowe 

zostaną zmatowione. Preparat myjący jest biodegradowalny. Produkt zawiera mniej niż 5 %: niejonowe 

środki powierzchniowo czynne. 

 

Sposób stosowania 
 

Stosowanie: Aplikować roztwór za pomocą butelki z rozpylaczem. Produkt jest gotowy do użycia i tworzy 

pianę na powierzchni. Należy pozostawić produkt na powierzchni przez kilka minut a następnie zetrzeć 

wilgotną szmatką z mikrofibry. Użycie ściereczki wykonanej z innego materiału będzie wymagało użycia 

większej ilości wody, gdyż materiały inne niż mikrofibra nie wchłaniają tak dobrze zużytego roztworu. 

Zastosowanie: czyszczenie pomalowanych powierzchni wewnętrznych. 

Rozcieńczanie: nie rozcieńczać. 

 

Opakowania 

 

1 l. 

 

Wskazówki BHP i ppoż. 
 

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie 

nadają się do użytkowania. Ochrona środowiska: Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. 

Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste 

opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w 

danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy. 

 

Transport i przechowywanie 

 

Chronić przed mrozem. 

 

 

 

 

Arkusz danych składników dostępny jest na stronie www.becekrs.pl 

 

Produkt posiada Atest Higieniczny. 

 

http://www.becekrs.pl/

