
	
	

 
N4 

 WODNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA

Opis produktu N4 to delikatny, naturalny środek czyszczący o bardzo silnych właściwościach odtłuszczających, który 
usuwa zabrudzenia z powierzchni bez uszkadzania jej. Łatwy w użyciu o przyjemnym zapachu. 
Nieagresywne działanie sprawia, że jest do doskonały środek do czyszczenia delikatnych powierzchni. 

Właściwości • Delikatny, naturalny środek czyszczący. 
• Czyści bez uszkadzania powierzchni. 
• Łatwy w użyciu. 
• Do stosowania w codziennej konserwacji. 
• Czyści drewno bez usuwania dekoracyjnego efektu sezonowania. 
• Delikatny, przyjemny zapach. 

Podstawowe użycie • Wewnątrz i na zewnątrz. 
• Powierzchnie pionowe i poziome. 
• Do wszystkich powierzchni. 
• Drewno, metale, plastik. 
• Kamień, marmur, płytki. 

Dane techniczne Rozpuszczalnik: Woda 
Lepkość: Płyn 
Ciężar właściwy (w 20°C): 1.02 ± 0.05 
pH: 9.5 ± 0.5 
Temperatura zapłonu: Niepalny 
Przydatność: 1 rok w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu 
Dostępne opakowania: 1L, 10L 
LZO: Nie dotyczy 

Narzędzia do aplikacji Standardowe narzędzia do czyszczenia: Szczotka, mop, gąbka, szmata… 

Rozcieńczanie  N4 może być stosowany w postaci czystej lub rozcieńczonej. 
Rozcieńczanie zależy od stanu powierzchni. 
Maksymalne rozcieńczanie – 1 nakrętka na 5 litrów wody. 
Do codziennej konserwacji maksymalne rozcieńczanie. 

Aplikacja Nałożyć N4 na powierzchnię. W przypadku dużych powierzchni zalecamy pracę na sekcjach. Odczekać 5-
15 minut aż środek zacznie działać i wyczyścić powierzchnię wybranym narzędziem. Dokładnie spłukać 
powierzchnię. 
Odczekać do wyschnięcia. 
W razie potrzeby powtórzyć proces. 

Wydajność Wydajność zależy w całości od stopnia rozcieńczania, metody aplikacji, rodzaju, tekstury, porowatości 
powierzchni. 

Czyszczenie narzędzi Woda 

Przechowywanie Chronić przed zamarzaniem i wysokimi temperaturami.  

Informacje ogólne Dane techniczne i zalecenia przedstawione w niniejszym dokumencie są prawidłowe na dzień sporządzenia 
dokumentu i stan dostępnej wiedzy oraz podane w najlepszej wierze. Wszystkie zalecenia i informacje 
przedstawione w tym dokumencie nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji względem działania produktu. Z 
uwagi na fakt, że warunki zastosowania materiału są poza kontrolą producenta, producent gwarantuje, że 
produkt spełnia standardy jakości producenta materiału. Producent ogranicza swoją odpowiedzialność 
wyłącznie do wymiany wadliwego materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich 
informacji technicznych bez uprzedniego informowania. 

Bezpieczeństwo Trzymać z dala od dzieci. W celu uzyskania dodatkowych informacji sprawdź kartę MSDS. 
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Znajdź nasze rozwiązania na :  

www.owatrol.com  

SPINEX - STEPNIAK SP.J. 
Paganiniego 3A - 02-401 WARSZAWA - Polska 

www.owatrol-polska.com 
 

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain 
 

Owatrol Original jest zastrzeżonym 
znakiem handlowym 




