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Technický list 
 

 
 

PARSEN CLEANER 

Univerzálny čistiaci prostriedok do interiéru 
Kat. č. 4010 
 
 
• prírodné zloženie 
• biologicky rozložiteľný 
• koncentrát 
• bez rozpúšťadiel 
• bez chemických konzervantov 
 
 
Vlastnosti 
Univerzálny čistiaci prostriedok na šetrné jemné 
čistenie olejovaných, voskovaných, lazurovaných 
a lakovaných podláh, okenných rámov, dverí, 
dlažby, dreva, umelých hmôt a pod. Nezaťažuje 
pokožku a je biologicky rozložiteľný. Neobsahuje 
chemické konzervačné prostriedky, chlór, čpavok 
a fosfáty. 
 
Látky obsiahnuté v prípravku 
Voda < 5% aniontové tenzidy kokosového oleja, 
citral, koloid striebra, chlorofyl. 
 
Pracovný postup 
Univerzálny čistiaci prostriedok PARSEN CLEANER 
sa používa zásadne len na mokré čistenie. 
V prípade potreby sa pred použitím vykoná suché 
čistenie. Pre mokré čistenie sa osvedčil tlakový 
rozprašovač. Rozriedený univerzálny čistiaci 
prostriedok PARSEN CLEANER sa nanesie 
rozprašovačom, mopom alebo handrou na podlahu, 
okenné rámy, dlažbu atď., potom sa povrch zotrie. 
Keramické povrchy po mokrom čistení je potrebné 
utrieť a vysušiť, ostatné povrchy sa nechajú 
prirodzene uschnúť. Pri silnom znečistení sa 
prostriedok PARSEN CLEANER používa neriedený 
priamo na čistený povrch, potom sa opláchne 
teplou vodou. Minimalizujte nadmerné použitie vody 
na drevené podlahy (používajte rozprašovač alebo 
dobre vyžmýkaný mop z mikrovlákna). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spotreba 
½ viečka (10 – 15 ml) prostriedku na cca. 10 litrov 
vody. Pre silné znečistenie používajte prostriedok 
neriedený. 
 
Skladovanie 
V chlade a suchu v dobre uzatvorenej nádobe. 
Chráňte pred mrazom. 
 
Balenie 
1 liter 
 
Likvidácia 
Vyprázdnené a vyčistené nádoby sa likvidujú podľa 
miestnych zákonov o likvidácii odpadov. Recyklujte 
iba vyprázdnené a vyčistené nádoby. 
 
Bezpečnostné upozornenie 
Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri požití 
kontaktujte toxikologické stredisko alebo vyhľadajte 
lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu 
výrobku. Po zasiahnutí očí vyplachujte niekoľko 
minút pod tečúcou vodou. Pokiaľ je to možné, 
odstráňte kontaktné šošovky a pokračujte vo 
vyplachovaní. Pokiaľ podráždenie naďalej 
pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Pred 
použitím prostriedku si preštudujte etiketu 
umiestnenú na výrobku. 
 
4010 obsahuje max. 1 g/l VOC 
 
Kód podľa katalógu odpadov: 20 01 30 
GISCODE: GU 40 
 
 

Údaje a upozornenia technického listu sú záväzné. V prípade, že sa od týchto odporúčaní musíte odchýliť, 
konzultujte to vopred s technickým oddelením BIOFA. Všeobecné stavebno-technické predpisy je nutné 
dodržiavať. Vydaním tohto technického listu všetky predchádzajúce verzie strácajú platnosť. 
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