
Informacje na temat składu, bezpieczeństwa oraz możliwości zapoznania się z kartą charakterystyki znajdują się na opakowaniu jednostkowym 
produktu.

www.hartika.com

Hartika Sp. z o.o., 15-085 Białystok, ul. Branickiego 17A / 106

Opakowanie:

Wyłączny dystrybutor:

e-mail: hartika@hartika.com

Produkt dostępny jest w opakowaniu jednostkowym, masa produktu w opakowaniu  1 kg.

Zasada działania:

Przeciwwskazania użycia:

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Przeznaczenie produktu:

Formuła preparatu została przetestowana laboratoryjnie na kompozytowych deskach tarasowych marki Hartika. Preparat jest obojętny 
kolorystycznie, nie wchodzi w reakcję z materiałem kompozytowym, ani też nie pozostawia trwałych śladów i przebarwień. Pozostałości 
preparatu nieusunięte wskutek spłukania nie stanowią zagrożenia dla trwałości oraz wybarwienia czyszczonej powierzchni. Preparat nie był 
testowany na powierzchni innych materiałów, związku z tym nie poleca się jego użycia na materiałach niestanowiących kompozytu bez 
uprzedniego sprawdzenia.

Informacje na temat bezpieczeństwa:

Warunki przechowywania i użycia:

Harclean jest skoncentrowanym preparatem rozpuszczalnym w wodzie, przeznaczonym do powierzchniowego czyszczenia kompozytów 
drzewnych. Można go stosować do miejscowego i gruntownego czyszczenia powierzchni kompozytowych niezależne od ich kształtu 
(powierzchnie gładkie, ryflowane, szczotkowane, szlifowane) oraz rodzaju (kompozyty na bazie PVC, PE, HDPE).

Sposób użycia:

Preparat po zmieszaniu z wodą obniża napięcie powierzchniowe ułatwiając penetrację zabrudzeń oraz ich oderwanie od czyszczonej 
powierzchni kompozytowej. Dodatkowo generowana intensywnie piana unosi drobne zabrudzenia  ułatwiając ich usunięcie zwłaszcza przy 
czyszczeniu powierzchni o nieregularnych kształtach. Preparat po jego użyciu utrudnia osadzanie i rozwój na oczyszczonej powierzchni 
drobnoustrojów tj. pleśń, grzyby itp.

 OPreparat powinien być przechowywany i używany w dodatniej temperaturze otoczenia (optymalnie 8 C lub więcej). Najlepszy efekt osiągany 
 Ojest przy zmieszaniu go z ciepłą wodą (o temperaturze ok. 25 C). Preparat należy chronić przed dziećmi.

Preparat przed użyciem powinien być rozcieńczony w wodzie (rekomendowane jest użycie ciepłej wody) w stosunku 1:50. Rozcieńczony 
preparat należy aplikować na czyszczoną powierzchnię za pomocą szmatki lub gąbki. W przypadku zabrudzeń głęboko wnikających w strukturę 
materiału oraz powierzchni nieregularnych (np. ryflowane deski tarasowe, powierzchnie szczotkowane lub szlifowane itp.) rekomenduje się 
wykorzystanie szczotki z odpowiednio twardym włosiem (np. szczotka ryżowa). Przy zabrudzeniach szczególnie intensywnych (np. zaschnięte 
plamy) czynność mycia powinna zostać powtórzona po kilkunastu minutach, tak aby umożliwić środkowi głęboką penetracji zanieczyszczonej 
powierzchni. Po umyciu pozostałości środka należy spłukać wodą. W przypadku czyszczenia materiałów szczególnie delikatnych 
rekomendujemy sprawdzenie działania preparatu w miejscu niewidocznym.

Specjalistyczny preparat do 
czyszczenia powierzchni 

kompozytowych.
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