
Cleaner LisabrilTM

 PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

n CLEANER LISABRILTM BLANCHON to idealny preparat do bieżącej pielęgnacji wszystkich 
 rodzajów lakierowanych parkietów, odtłuszcza i czyści pozostawiając powierzchnie bez śladów  
 zabrudzeń.
n CLEANER LISABRILTM BLANCHON doskonale konserwuje powierzchnie pokryte środkami takimi 
 jak: PROTECTOR BLANCHON (Mat, Półpołysk).
n Łatwy w użyciu (nawet bez specjalnego wyposażenia) odświeża lakierowane parkiety  
 w aspekcie: połysk, satynowy, mat, ultra mat, podłoża z surowego drewna oraz powłoki o „efekcie 
 niewidzialnym”.
n Doskonały do czyszczenia powierzchni wystawionych na wzmożony ruch (w salach 
 gimnastycznych, halach sportowych) jak również parkietów polakierowanych fabrycznie.
n Już jednokrotne użycie pozwala uzyskać piękny wygląd powłoki wykończeniowej (na parkietach 
 lakierowanych, podłogach z tworzyw sztucznych i twardych: marmurze, glazurze, płytkach 
 ceramicznych…). 
n CLEANER LISABRILTM jest białym płynem o delikatnym zapachu.

 POWIERZCHNIE

n Parkiety, podłogi z tworzyw sztucznych lub podłoża twarde
n CLEANER LISABRILTM stosuje się wyłącznie do polakierowanych parkietów zakonserwowanych 
 poprzez metalizację (nie stosować na surowe drewno).
n Czyścić bezpośrednio na mokro.

 SPOSÓB UŻYCIA

n	CLEANER LISABRILTM jest środkiem silnie skoncentrowanym o wysokiej aktywności działania  
 i wymaga rozcieńczenia w proporcjach: 2 miarki preparatu na 5 litrów letniej wody. Przekraczanie  
 stężenia nie poprawia uzyskanego efektu.
n Czyścić podłogę na mokro* za pomocą miotły-gąbki, mopa z frędzlami (Faubert) lub mopa  
 z mikrofibry. Nie wymaga spłukiwania.
* Powierzchnia drewniana nigdy nie powinna być zalewana wodą, należy przecierać ją na mokro, dobrze odciśniętymi z 
nadmiaru wody narzędziami.

 Czyszczenie narzędzi
n Zaraz po użyciu przemyć dokładnie wodą.
n Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.
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Cleaner LisabrilTM

 DOZOWANIE

n 2 miarki (100 ml) na 5L wody.

 PIELĘGNACJA I RENOWACJA

n BIEŻĄCA PIELĘGNACJA: odkurzacz, miotła, wełniana szmatka. Czyścić regularnie na mokro przy użyciu mopa lub szmatki 
 odciśniętymi z nadmiaru wody z dodatkiem LISABRILA. 
n Sporadycznie w zależności od natężenia ruchu w pomieszczeniach, nanieść cienką warstwę środków do renowacji 
 PROTECTOR BLANCHON (Mat, Półpołysk), aby uzyskać piękny wygląd.

 PRZEZNACZENIE PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE PARKIETÓW LAKIEROWANYCH ORAZ POKRYTYCH
  METALIZATORAMI 
 RODZAJ SUBSTANCJI AKTYWNYCH Powierzchniowo-czynne, bez silikonów
 KLASYFIKACJA AFNOR Grupa 1, klasa 7b
 GĘSTOŚĆ  0,99 do 1 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
 PŁYNNOŚĆ 30 sekund (kubek Afnor nr 2,5 w temp. 20°C)
 INFORMACJE DODATKOWE Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa 
  (dostępnej na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
 pH NIEROZCIEŃCZONEGO ŚRODKA  7
 ZAPACH  Kwiatowy
 ZALECENIA W UŻYCIU  Chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).

DANE TECHNICZNE

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia³ Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r. 
Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji. 

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zosta³y udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. 
Firma nie mo¿e ponosiæ odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawid³owego b¹dŸ b³êdnego u¿ycia jej materia³ów. 

Niniejsza Karta Techniczna zastêpuje wczeœniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotycz¹ce produktu. 

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o. 
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW 

Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84 
e-mail: biuro@blanchon.pl - NIP 896-13-15-

370, REGON 932714413 

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France  
- Tél.: (0033) 472 89 06 09 - Fax: (0033) 472 89 06 02 

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail: blanchon@blanchon.com - Internet: www.blanchon.com 


