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caraform® flex 

Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa.  
Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych. 
 

Korzystniej dla środowiska … 

• znikome oddziaływanie na organizmy 
wodne 

• mniej niebezpiecznych substancji 

• mniej opakowań do utylizacji 

• jasne instrukcje użytkowania 
 

… i z korzyścią dla Państwa 

Uniwersalny środek  
do mycia powierzchni  
 
Płynny koncentrat 
 

Obszary zastosowania: 
• Manualne mycie powierzchni odpornych na wodę np.: w 

stołówkach, kuchniach przemysłowych, zakładach 
mięsnych, piekarniach, szpitalach, przedszkolach, 
szkołach, budynkach administracyjnych, biurach, 
przedsiębiorstwach przemysłowych oraz laboratoriach.  

 

Zakres działania: 
• Wszechstronne zastosowanie 

• Skutecznie usuwa zanieczyszczenia np. z blatów 
roboczych, stołów gastronomicznych, biurek, mebli, 
urządzeń, podłóg, okien i ram okiennych 

• Odpowiedni do powierzchni odpornych na wodę takich 
jak: szkło, sztuczny i naturalny kamień, marmur, 
porcelana, tworzywo sztuczne, aluminium i stal 
nierdzewna 

• Sprawdza się w myciu metodą przecierania podłóg z 
PVC, laminatu, linoleum, lakierowanego parkietu, fug 
oraz innych wodoodpornych powierzchni 

 

Szczególne właściwości: 
• Pozostawia połysk i przyjemny świeży zapach 

• Bardzo łagodny dla materiałów 

• Doskonała skuteczność mycia przy każdym rodzaju 
zabrudzenia 

 

Użycie i dozowanie: 
caraform flex należy rozcieńczyć zgodnie z poniższymi 
zaleceniami dozowania. Następnie metodą przecierania 
usunąć zanieczyszczenia z powierzchni. 
 

W zależności od 
stopnia zabrudzenia 

0,5 – 1 % 5 ml/l–10 ml/l 

 

Przy bardzo silnych zabrudzeniach (np. sadzą itp.) można 
zastosować większe stężenie i dokładnie spłukać wodą. 
Prawidłowe dozowanie oszczędza koszty i chroni 
środowisko.  
 

Ważne wskazówki dotyczące użycia: 
• Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 

• Dla ekonomicznego i  bezpiecznego dozowania 
produktu zaleca się stosowanie akcesoriów 
pomocniczych, jak urządzenia mieszające czy elementy 
dozujące.  

• Aby uniknąć pozostałości na powierzchniach mających 
kontakt z żywnością, konieczne jest spłukanie wodą 
zdatną do picia po każdym czyszczeniu i dezynfekcji. 

• Nie mieszać z innymi produktami.  
 
 

 

 
 

 
 

• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! 

• Dostępne są pojemniki do przelewania produktu wraz z 
odpowiednimi etykietami. Nie przelewać produktu do 
niewłaściwych pojemników lub butelek (np. 
pojemników na żywność)! 

• Kod produktu: GU 50 
 

Dane techniczne: 

Wartość pH 
ok. 7 (0,5 – 10 ml/l, w wodzie 
zdemineralizowanej, 20 °C) 

Lepkość <  1000 mPas (koncentrat, 20 °C) 

Gęstość 1,0 g/cm3 

 

Skład: 
Zawartość składników według Rozporządzenia  
WE 648/2004 w sprawie detergentów: < 5 % niejonowe  
i anionowe środki powierzchniowo czynne, poza tym środki 
konserwujące (fenoksyetanol) 
 

Magazynowanie: 
Przechowywać w chłodnym miejscu w temperaturach od 0 do 
30 °C. Przy prawidłowym magazynowaniu okres trwałości 
wynosi 3 lata od daty produkcji. Data ważności podana jest na 
etykiecie za symbolem . 
 

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:  
caraform flex nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny 
według Dyrektywy 1999/45/WE dla koncentratu. 
 

Jeżeli produkt używany jest zgodnie z zaleceniami, nie stanowi 
zagrożenia w rozumieniu dyrektywy dot. przetwórstwa 
spożywczego. 
 

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po 
całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według 
zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki. 
 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie 
www.drweigert.pl 
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