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        LAUR KB-5000 

PROFESJONALNY PŁYN DO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ                

I BETONU 

   ZASTOSOWANIE - Profesjonalny płyn do czyszczenia kostki brukowej, posadzek betonowych i innych 

powierzchni  z tłustych oraz innych uporczywych do usunięcia zabrudzeń. Skutecznie usuwa świeże plamy z 

oleju silnikowego, napędowego, opałowego itp.. Produkt zalecany jest do regularnego i systematycznego 

czyszczenia, mycia  i pielęgnacji miejsc parkingowych.    

 PRZYGOTOWANIE ŚRODKA - Stosować w rozcieńczeniu zależnym od stopnia zabrudzenia powierzchni, lub 

bez rozcieńczenia bezpośrednio na zabrudzenie. 

   ZUŻYCIE - Zużycie środka zależne jest od stopnia zabrudzenia i rodzaju czyszczonej powierzchni. Zawsze 

zalecane jest przeprowadzenie próby w celu ustalenia proporcji rozcieńczenia produktu. W razie potrzeby 

stosować środek bez rozcieńczenia. 

 SPOSÓB UŻYCIA - Na zwilżoną powierzchnię nanieść płyn. Do szorowania użyć szczotki z twardym włosiem. 

Pozostawić środek na mytej powierzchni na kilka minut nie dopuszczając do wyschnięcia a następnie 

spłukać obficie mytą powierzchnię  wodą. W razie potrzeby proces powtórzyć. W przypadku starych 

zabrudzeń może być niezbędne wielokrotne użycie środka lub częste systematyczne mycie w celu usunięcia 

zabrudzenia. Najlepsze efekty uzyskuje się przy czyszczeniu świeżych zabrudzeń i regularnym stosowaniu.    

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI - Użytkować produkt zgodnie z przeznaczeniem i nie mieszać z innymi środkami. 

Użytkowanie środka niezgodnie z przeznaczeniem może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia . 

Przechowywać środek w miejscu niedostępnym dla osób niepowołanych i nieupoważnionych do 

użytkowania produktu. W czasie pracy używać odzieży ochronnej. Stosować się do zaleceń umieszczonych 

na opakowaniu i przestrzegać zasad BHP. 

 OKRES WAŻNOŚCI - Dwa lata od daty podanej na opakowaniu. 

 PRZECHOWYWANIE - Przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z widoczną 

etykietą w temperaturze od +5
0
C do 40

0
C.  

 OCHRONA ŚRODOWISKA - Produkt ulega biodegradacji i nie ulega biokumulacji.   

 DOKUMENTY - Karta charakterystyki www.plynylaur.pl  

 DANE TECHNICZNE 

 Konsystencja - ciecz 

 Rozpuszczalność- bez ograniczeń 

 Produkt  niepalny 

 PH ~14 

 
*Powyższa karta sporządzona została według najnowszego stanu wiedzy i w dobrej wierze. Wraz z wydaniem uaktualnionej karty 

poprzednie wydanie traci ważność. W trakcie pracy z wszystkimi środkami chemicznymi należy  przestrzegać zasad BHP. Karta 

służy wyłącznie do celów informacyjnych . Oryginał karty  znajduje się na stronie  www.plynylaur.pl . Producent nie ponosi 

odpowiedzialności za zmiany treści powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich bez uzgodnienia z autorem.    
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