BALÍČEK OCHRANA OBKLADŮ A DLAŽBY
ČISTIČ VODNÍHO KAMENE DÍL A
Bez drhnutí odstraní vodní kámen
Čistič vodního kamene je určen pro odstraňování vodního kamene z keramiky, keramických obkladů,
mozaikových obkladů, nerezu, lakovaného plastu. Výrobek je účinný i bez drhnutí podkladu. Nedochází k
mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozi. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a
renovuje podklad. Odstraňuje ztmavnutí povrchu, čistí do hloubky.
Návod k použití: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu). Vždy
nejdříve navlhčete povrch před aplikací! Naneste pomocí houbičky rovnoměrně na čištěný povrch. Nechte 1015 minut působit (na silnou vrstvu můžete použít kartáč). Po vyčištění důkladně opláchněte vodou. V případě
potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na
slučitelnost povrchové úpravy.
Složení (ALORI 310): kyselina orthofosforečná, Alcool éthoxylé C9-11 + 6OE (NI), Sodium N –(2-carboxyethyl)N-(2-ethyl)-beta-alaninate, propylenglykolmonomethylether, Quaternary C12-14 alkyl methyl amine ethoxylate
methyl chloride. Aktivní neionogenní čistící složky více než 1% a méně než 4%.
Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a
krmiv. Neskladuje v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte ve svislé poloze. Teplota skladování +3 až
+25C.
VAROVÁNÍ:Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ: NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety)
vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, zajistit rychlou lékařskou pomoc.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku. Je-li nutná lékařská
pomoc, mějte po ruce obal výrobku.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě
224 919 293 nebo 224 919 293. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
VAROVÁNÍ BALENÍ:

250 ml

DATUM SPOTŘEBY: 31.12.2018

2001

Výhradní zástupce: Alori Nano Solution s.r.o., IČ:01792881, Koželužská 20, Olomouc 779 00, tel:778 062 860,
www.alori.cz

NANO OCHRANA OBKLADŮ A DLAŽBY DÍL B

Ochrání vaši koupelnu před vodním kamenem
Ochrana obkladů a dlažby je speciálně vyvinuta pro ochranu sklokeramiky, glazované keramiky, smaltu,
mramoru, porcelánu proti vodě, nečistotám a vodnímu kameni. Vytvoří na povrchu ultratenkou hydrofobní
neviditelnou vrstvu s vynikající ochranou proti znečištění, usazování vápenatých a minerálních povlaků, vodní rzi
se samočisticím účinkem. Tato vrstva znemožňuje život bakteriím, plísním, řasám atd. Vytváří hygienický povrch.
Díky hydrofobnímu účinku výrazně usnadňuje následnou údržbu.
Návod k použití: Produkt je připraven k přímému použití. Plochu dokonale odmastěte. Nastříkejte rovnoměrně
na plochu a hadříkem nebo houbičkou důkladně rozetřete po povrchu. Nechte zaschnout. Neaplikujte na horký
povrch. Můžete aplikovat dvě vrstvy, druhou po úplném zaschnutí první (cca. 20 minut). Vzhledem k široké škále
povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.
Složení (ALORI 562): propan-2-ol, ethanol
Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a
krmiv. Neskladuje v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte ve svislé poloze v chladných, suchých a dobře
větraných místnostech. Teplota skladování +5 až +25C.
VAROVÁNÍ: Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při
požití. Může způsobit ospalost nebo závratě.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a
pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ:NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! Pokud možno podejte aktivní uhlí (1-2 tablety). U osoby bez
příznaků kontaktujte toxikologické středisko k rozhodnutí o lékařském ošetření. U osoby se zdravotními potížemi
zajistit rychlou lékařskou pomoc.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: (nebo s vlasy): Omyje postižené místo velkým množstvím vlažné vody.
PŘI VDECHNUTÍ: Přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Přetrvává-li podráždění nebo
dušnost zajistěte lékařské ošetření
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě
224 919 293 nebo 224 919 293. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle a ochrannou roušku.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku. Je-li nutná lékařská
pomoc, mějte po ruce obal výrobku.
BALENÍ:

100ml

DATUM SPOTŘEBY: 31.12.20178

2004

Výhradní zástupce: Alori Nano Solution s.r.o. IČ: 01792881, Koželužská 20, Olomouc 779 00, Tel: 778 062 860,
www.alori.cz, e-mail: info@alori.cz

ČISTIČ IMPREGNOVANÝCH POVRCHŮ DÍL C
Výrazně prodlužuje výdrž ochranné nano vrstvy.
Čistič impregnovaných povrchů je vyvinut speciálně pro údržbu naimpregnovaných povrchů. Díky svému složení
nepoškodí nano vrstvu, která tak na povrchu vydrží mnohem delší dobu. Naimpregnované povrchy nečistěte
nikdy žádným jiným přípravkem! Je pravděpodobné, že při použití jiného přípravku porušíte nano vrstvu, která
tak přestane fungovat.
Návod k použití: Vždy nejdříve navlhčete povrch před aplikací! Naneste rovnoměrně na plochu. Necháme 510 minut působit. Poté setřete nečistoty utěrkou, houbičkou. Po vyčištění důkladně opláchněte vodou. V případě
potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na
slučitelnost povrchové úpravy.
Složení (ALORI 240): hydroxid draselný, trimethyldecyl alkohol etoxylovaný , D-glucopyranose, oligomers, C8C10 alkylglycosides (NI), Alcool éthoxylé C9-11 + 6OE (NI). Aktivní neionogenní čistící složky více než 0,1% a
méně než 1%.
Skladujte v originálním, dobře uzavřeném obalu, odděleně od hořlavých materiálů, pitné vody, potravin, nápojů a
krmiv. Neskladuje v teple a na přímém slunečním světle. Skladujte dobře větraných prostorách a ve svislé
poloze. Teplota skladování +5 až +25C.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny.
Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
PŘI POŽITÍ: vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit
rychlou lékařskou pomoc.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha, Tel: nepřetržitě
224 919 293 nebo 224 919 293. Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.
Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.
BALENÍ:

250 ml

DATUM SPOTŘEBY: 31.12.2018

2005

Výhradní zástupce: Alori Nano solution s.r.o., IČ: 01792881, Koželužská 20, Olomouc 779 00, tel:778 062 860, email: www.alori.cz,

