
Rodzaje płytek 

■ Chłonne
■ Niechłonne
■ Glazurowane
■ Nieglazurowane
■ Ceramiczne
■ Porcellanato szkliwione
■ Porcellanato nieszkliwione
■ Wapień
■ Trawertyn
■ Marmur
■ Kamień zawierający wapień
■	 Marmur i płytki wapienne   
 polerowane woskiem
■  Łupek
■ Granit
■ Mozaika
■ Szklane płytki
 

Zasadowy środek czyszczący do usuwania      
brudu i tłuszczu 

•  Do odtłuszczania wszystkich powierzchni, które nie są 
wrażliwe na działanie wody

•  Rozpuszcza i usuwa olej, wosk, resztki mydła, brud i 
tłuszcz

7110 base cleaner stosuje się do usuwania tłuszczu i brudu 
ze wszystkich powierzchni wodoodpornych. Zalecany do 
gruntownego czyszczenia lub odtłuszczania podłoża przed jego 
dalszym wykańczaniem. 
7110 base cleaner jest gotowy do użycia po zmieszaniu z wodą.
7110 base cleaner konfekcjonowany jest w 1 litrowe butelki. 
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Opis produktu
Zasadowy środek czyszczący, zawiera wodę, tensydy, 
substancje zapachowe, metakrzemian i fosforany.

Dane techniczne

Zastosowanie
Do stosowania na wszystkich powierzchniach wewnątrz i na 
zewnątrz. Działa matująco na powierzchnie z połyskiem 
(np. farba, lakier). W postaci mocno skoncentrowanej 
może odbarwić linoleum. Nie należy stosować na surową 
powierzchnię drewnianą. 

Wykonanie 
7110 base cleaner zmieszać z wodą w proporcji 0,5 l na 
10 l wody. Nanosić szczotką, mopem lub szmatą wcierając 
dobrze w powierzchnię. Po naniesieniu środek należy 
pozostawić na kilka minut (5-10 min). Po upływie tego 
czasu powierzchnię szorować poduszką padmaster, gąbką 
lub ścierką - w zależności od potrzeby. Następnie środek 
czyszczący usunąć i dokładnie spłukać powierzchnię czystą 
wodą. Upewnić się, czy wszystkie zanieczyszczenia zostały 
usunięte.

Warunki higieny pracy
PR nr.: 2210520
Produkt jest silnie odtłuszczający. Należy używać rękawic.

Dalsze informacje - patrz Karta Charakterystyki.

Deklaracja UE
<5% fosforany
<5% tensydy kationowe
substancje zapachowe

Opakowanie
1 l. plastikowa butelka.

Przechowywanie i  transport
Przechowywać i transportować w temp. powyżej 0°C. 
Przydatność do użycia: 3 lata w oryginalnym, nieotwartym i 
nieuszkodzonym opakowaniu.

Sprzedaż
Produkty mira sprzedawane są przez wybrane salony płytek 
i hurtownie budowlane. 

Mira Polska Sp. z o.o. • ul. Boczna 8
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www.mira.pl • www.mira.eu.com

Wartość pH (koncentrat): 11,4

Wartość pH (roztwór): 9,8

Zalecana temperatura pracy: 10-40°C

Zużycie/roztwór: 0,5 l/10 l wody  
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