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Karbantartó tisztítószer ápolószerrel kezelt 
padlóbevonatokhoz 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Jellemzés 

Alkalmazási terület  bel- és kültérben 

 karbantartó tisztítószer ápolószerrel kezelt és nem kezelt StoCretec 
padlóbevonatokhoz 

 alkalmas gépi takarítóeszközökhöz 

Tulajdonságok  semleges formula 

 gyorsan száradó 

 semlegesíti a kellemetlen szagokat 

 fékezett habzású 

 

Műszaki adatok 

 
 
 

Jellemző 
Szabvány/vizsgálati 
előírás 

Érték/egység Megjegyzés 

 Sűrűség EN ISO 2811-2 1,0 g/cm³ g/cm³=kg/l 
 pH érték  8,5  
 

A jellemzők megadásánál átlagos értékekről van szó. Termékeinkben természetes 
nyersanyagokat alkalmazunk, ezért az egyes szállítmányok valódi értéke csekély 
mértékben eltérhet, anélkül, hogy ezzel a termék alkalmasságát befolyásolná. 

 
Aljzat 

Követelmények A padló nem lehet erősen szennyezett és leváló részektől mentes legyen 

 
Kivitelezés 

Kivitelezési hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet alsó határa: +8 °C 

Feldolgozási hőmérséklet felső határa: +30 °C 

Keverési arány Kézi tisztítás: 50-100 ml 10 liter tisztítóoldathoz 

Gépi tisztítás: 100-200 ml 10 liter tisztítóoldathoz 

Felhasználás Kézi felmosómop vagy gépi takarítóeszközök 

 

Kézi tisztítás:  

A StoDivers UR-t vödörben 1:40 arányban hideg vízzel fel kell hígítani, majd egy 
felmosóruha segítségével meg kell tisztítani a padlót.  
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Gépi tisztítás:  

A StoDivers UR-t a szennyezettség mértékétől függően 1:50 – 1:100 arányig 
hideg vízzel kell hígítani. Az ápoló tisztítást takarítógéppel kell elvégezni. 
Makacs szennyezés esetén 5 percig várni kell, hogy a tisztítószer kifejtse 
hatását, majd ezután kell felsúrolni a padlót ill. felszívni a tisztító folyadékot.   

 

A munkaeszközök tisztítása Használat után azonnal meg kell tisztítani vízzel. 

Megjegyzések, javaslatok, 
speciális tudnivalók, 
egyebek 

Vegye figyelembe az általános alkalmazási irányelveket: 

- lásd www.sto.hu, Műgyanta termékek 

- lásd Műszaki Ismertetők 

 
Szállítás 

Csomagolás kanna 

 Cikkszám Megnevezés Kiszerelés 

 00544-001 StoDivers UR 5 l kanna 

Raktározás 

Raktározási körülmények Száraz és fagymentes, közvetlen napsugárzástól védett helyen. 

Raktározási idő Eredeti csomagolásban ...- ig (lásd a csomagoláson). 

 
Jelölés 

Termékcsoport Tisztítószer 

GIS-KÓD GU40 

Biztonság A termék kezelésére, tárolására és ártalmatlanítására vonatkozó további 
információkat lásd az EK biztonsági adatlapban.  

Az EK biztonsági adatlap a szakfelhasználók számára elérhető. 

 
Különleges tudnivalók 

 A jelen műszaki adatlapban szereplő információk, illetve adatok a szokásos 
felhasználási cél, illetve az arra való alkalmasság biztosítását szolgálják meglévő 
tapasztalataink és ismereteink alapján. Nem mentesítik azokban a felhasználót 
az alkalmasság és a felhasználás saját felelősségre történő vizsgálata alól. 
A jelen műszaki adatlapban nem megnevezett felhasználás csak egyeztetés 
alapján megengedett. Jóváhagyás hiányában a felhasználás saját felelősségre 
történik. Ez a szabály különösen vonatkozik a más termékekkel történő együttes 
alkalmazásra. 
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Új műszaki adatlap kiadása esetén minden addigi műszaki adatlap érvényét 
veszti. A mindenkori aktuális dokumentum megtalálható az interneten. 

 
 
 

 
Sto Építőanyag Kft. 
H - 2330 Dunaharaszti  
Jedlik Ányos u. 17. 
 
Tel.: +36 24 510 210 
Fax: +36 24 510 216 
E-mail: info.hu@sto.com 
Weblap: www.sto.hu
 


