
 
 
 
 

 
 

    
pppprostředek na mytí všech omyvatelných povrchůrostředek na mytí všech omyvatelných povrchůrostředek na mytí všech omyvatelných povrchůrostředek na mytí všech omyvatelných povrchů    

    
� nnnnezanechává šmouhyezanechává šmouhyezanechává šmouhyezanechává šmouhy    
� vvvvýborná čistící schopnostýborná čistící schopnostýborná čistící schopnostýborná čistící schopnost    
� vvvvysoká koncentraceysoká koncentraceysoká koncentraceysoká koncentrace    
� vvvvhodný na mytí všech povrchodný na mytí všech povrchodný na mytí všech povrchodný na mytí všech povrchů (dlažba, obklady, lino, PVC, hů (dlažba, obklady, lino, PVC, hů (dlažba, obklady, lino, PVC, hů (dlažba, obklady, lino, PVC, nádobí, nádobí, nádobí, nádobí, atp.atp.atp.atp.))))    
� ppppříjemná vůněříjemná vůněříjemná vůněříjemná vůně    

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
GEMWASHGEMWASHGEMWASHGEMWASH je vysoce koncentrovaný prostředek k mytí všech omyvatelných povrchů. Dokáže 
odstranit mastnotu, špínu a běžné nečistoty. Po omytí zanechává příjemnou vůni.  
 
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
GEMWASHGEMWASHGEMWASHGEMWASH je určen k mytí veškerých omyvatelných ploch v budovách školních zařízení, domovů 
pro seniory, úřadů veřejné správy, nemocnic, v průmyslu, atd.  
    
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
Pro mytí podlah dávkujte 120ml do 8 litrů teplé vody (1:60).  
Při použití na obklady, nábytek, stoly, dveře, skříně řeďte v poměru 25-80ml na 8 litrů vody (1:300 
– 1:100) podle stupně znečištění.  
Pro mytí nádobí řeďte v poměru 1:600 (100ml na 60l mycího cyklu). Poté důkladně Poté důkladně Poté důkladně Poté důkladně nádobí nádobí nádobí nádobí 
opláchněte.opláchněte.opláchněte.opláchněte.        
Použít lze pro ředění do kbelíku i pro lokální mytí do rozprašovače. 
    
Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vVšechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     
    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:    
                      Vzhled: světle modrá kapalina 
      Vůně:  příjemná, nedráždivá    

                 
BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  5l, 20l kanystr  (obj. č. 116005, 116020) 

    
    
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 
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