
Nr kat.

706
Sopro MNW 706 
Naturstein-Wischpflege

Koncentrat do kamieni 
naturalnych
Łagodnie alkaliczny, mydlany preparat czyszczący, zawierający specjalnie dobrane 
składniki pielęgnacyjne do bieżącego czyszczenia i równoczesnej pielęgnacji. Produkt 
występuje w formie koncentratu, jest oszczędny w użyciu. Stosowany na wszystkie 
okładziny z marmuru, płyt z kamienia naturalnego i betonu.

■   Nie wytwarza powłoki na powierzchni 
■   Czyści i pielęgnuje w jednym cyklu pracy
■  Do regularnego stosowania 
■  W pomieszczeniach 

Zastosowanie
Do czyszczenia i równoczesnej pielęgnacji wszystkich okładzin z kamienia naturalnego, jak polerowany marmur, 
szlifowany wapień, surowy, nie obrobiony łupek, wszystkie granity, gnejsy, a także okładzin z płyt betonowych. 
Szczególnie wskazany na powierzchnie impregnowane i lakierowane. 

Odpowiedni do stosowania w pomieszczeniach.

Kolor Lekko żółtawy

Gęstość 1,0 g/cm3 

Składniki
Poniżej 5 % niejonowych związków powierzchniowo-czynnych, poniżej 5 % anionowych związków powierzchnio-
wo-czynnych, substancje pomocnicze, 5-15 % mydła, aldehyd heksylowy, linalol, aldehyd 2-(4-butylobenzylowo)-
propionowy, geraniol  

Wartość pH Koncentrat: ok. 10 
W zastosowaniu: ok. 7-8 

Zużycie Zależnie od stopnia zabrudzenia i chłonności powierzchni. Ok. 20 ml na 10 l wody 

Składowanie W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym, suchym pomieszczeniu, 5 lat od daty produkcji.

Opakowania Butelka 1 l (4 szt. w kartonie)

Systemy chemii budowlanej

www.sopro.pl



Właściwości
Preparat:
   -  czyści i pielęgnuje przecieraną powierzchnię w jednym cyklu pracy
   -   wysychając pozostawia po sobie składniki pielęgnacyjne, które odkładają się na powierzchni przy regularnym 

stosowaniu
   -  nie wytwarza widocznej powłoki
   -  przyjazny dla środowiska naturalnego, ulega biodegradacji 

Sposób użycia
Koncentrat do kamieni naturalnych Sopro MNW 706 dodać do przygotowanej do zmywania wody. Dodać jedną 
miarkę (ok. 20 ml) na 10 l ciepłej wody, przy dużym zabrudzeniu ewentualnie dodać trochę więcej preparatu. Przy-
gotowanym roztworem przetrzeć podłogę na mokro, pozostającą po zmyciu warstewkę zostawić do wyschnięcia. 
Nie zmywać czystą wodą.

Uwagi 
przy bardzo dużym zabrudzeniu, od czasu do czasu, może być potrzebne zastosowanie intensywnego środka czysz-
czącego Sopro BIR 711 lub koncentratu czyszczącego Sopro GR 701.

Składowanie 
odpadów 

Substancje powierzchniowo-czynne rozkładają się biologicznie, zgodnie z dyrektywami UE. Tylko w postaci bardzo roz-
cieńczonej preparat może być wylewany do ścieków. Opakowania wytworzone są z tolerowanego przez środowisko na-
turalne polietylenu i nadają się do recyklingu. Opróżnione z pozostałości preparatu, czyste opakowania należy przekazać 
do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Wskazówki BHP
Oznakowanie: 

Znak: nie jest wymagany 

Składniki niebezpieczne: brak 
Zwroty zagrożenia: (zwroty R)
brak

Zwroty bezpieczeństwa: (zwroty S)
S 2 chronić przed dziećmi 

Inne napisy:  brak

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią opis produktu. Są to ogólne wskazówki oparte na naszych doświadczeniach i badaniach i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Dążąc 
do ciągłego rozwoju i ulepszania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania . Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do naszego Działu Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje się na www.sopro.pl
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