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  1  OPIS PRODUKTU  

Sucha piana w spray’u z doskonałymi substancjami czyszczącymi. Przeznaczona do materiałów wrażliwych 
na wodę np. dywanów z wełny, sizalu, kokosu, juty, konopi i koziej sierści oraz mebli tapicerowanych             
i tekstylnych. Produkt skrajnie łatwopalny. 

 

  2  PRZEZNACZENIE 

Szczególnie nadaje się do czyszczenia wrażliwych na wilgoć włókien naturalnych oraz orientalnych(wełny, 
jedwabiu, włókna kokosowego, juta, sizal, konopie). Zalecamy również do intensywnego czyszczenia 
tapicerki, tekstylnych okładzin ściennych i ozdobnych pokryć. 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie www.dr-
schutz.com. 

 

  3  SPOSÓB UŻYCIA 

Dokładnie odkurzyć dywan przed użyciem suchej piany. Wstrząsnąć spray’em i za pomocą dyszy 
rozpylającej skierowanej w dół rozprowadzić równomiernie pianę po całej powierzchni. Wmasować pianę 
przy pomocy szczotki (z naturalnego włókna). Przy tapicerkach i drobno tkanych materiałów zalecamy 
użycie lekko wilgotnej piankowej gumy lub gąbki. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 2-4 godziny, 
skrystalizowany brud odkurzyć.  
Uwaga: 
- Przed użyciem należy pianę nałożyć w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić odpowiedniość materiału, 
wodoodporność i trwałość koloru.  

  4  ZUŻYCIE 

400ml = 10m2 

 

  5  MAGAZYNOWANIE 

Pianę aktywną należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu w zamkniętym opakowaniu. Produkt 
należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed mrozem. 
 

  6  DANE TECHNICZNE 

Dane dot. składników: mniej niż 5% środków anionowych powierzchniowo czynnych, mniej niż 5% 
fosforanów. Zawiera konserwanty. Inne składniki : składniki pielęgnacyjne, propelent. 
Kod dla produktów czyszczących i pielęgnacyjnych (Giscode)  GT0 
pH: ok. 7,5 (koncentrat) 
ADR / RID: UN1950 AEROSOLS, 2, (D). 
CLP: GHS02, GHS07. Danger. H222-H229 ekstramalnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem, może 
wybuchnąć po podgrzaniu. H319 Działa drażniąco na oczy. P101 Jeśli konieczna jest pomoc medyczna, 
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należy mieć pod ręką pojemnik z produktem lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł 
zapłonu. Zakaz palenia. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P305 + P351 
+ P338 W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki 
kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Kontynuuj płukanie. P410 + P412 Chronić przed światłem 
słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatur przekraczających 50 °C / 122 °F. P501 Zawartość / 
pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi przepisami. 
Opróżnione kanistry mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do 
centrum recyklingu. 
 

 

  7  UWAGI SPECJALNE 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie                         
www.dr-schutz.com. 

 

  8  DODATKOWE INFORMACJE 

Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej: 

- Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Piany aktywnej. 

- Karta charakterystyki dostępna na żądanie.  

Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej             
www.dr-schutz.com lub na żądanie. 

 
  

 

 

 

Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o.      Dr. Schutz GmbH 

Ul. Dekoracyjna 3        Holbeinstraße 17 

65-722  Zielona Góra       D-53175 Bonn 

+48 535 500 483        Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40 

andrzej.zabiega@dr-schutz.eu      Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46 

          E-Mail:export@dr-schutz.com 

          www.dr-schutz.com 

 

KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego NIP 527-274-55-73, REGON 362590538, kapitał zakładowy 5.000 PLN
Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącącymi 
ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi 
zaleceniami. 
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