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Orange Clean 

Emulsinis tirpiklis 
 
Skiriamosios savyb÷s  
Orange Clean pasižymi išskirtin÷mis emulsin÷mis savyb÷mis. Tinkama alternatyva šarmin÷ms valančioms 
priemon÷ms. 
Specialios formul÷s d÷ka, Orange Clean efektyviai pakeičia chloruotus hidrokarbonatus, kurių utilizacija 
d÷l jų žalingo poveikio žmonių sveikatai Europoje pamažu nutraukiama.  
 
Naudojimo sritis 
Orange Clean puikiai atstato nešvarius paviršius (vaško, p÷dų žym÷s, dažų likučiai ir pan.). Ši priemon÷ 
gali būti naudojama ant blizgių, poliruotų ir natūralių medžiagų paviršių. 
Orange Clean tinkamas naudoti ne tik marmurui, granitui, travertinui, kalkakmeniams, smiltainiams, 
skalūnui, tačiau ir virtuv÷s baldams, įvairioms mechanin÷ms dalims, plastikui, sanitarinei įrangai 
(neutralizuoja kvapą). 
Preparatas gali būti pilamas į grindų plovimo mašinas. 
 
Naudojimas 

• Orange Clean skiedžiamas vandeniu, santykis priklauso nuo valomo paviršiaus savybių ir 
siekiamo rezultato. Išsamesn÷ informacija pateikiama lentel÷je.  

 
Vartojimas Vanduo Orange Clean 
Dideliems mechanizmams, stiklo plastikui 1 1 
Įvairių rūšių plastikiniams paviršiams 8 1 
Įprastiniam paviršių valymui  5 1 
Nešvarumams pašalinti  --- grynas 

 
• Valomas paviršius padengiamas Orange Clean. 
• Po keleto minučių valomas paviršius gausiai nuplaunamas vandeniu. Preparato likučiai surenkami 

popieriumi (nuo vertikalių paviršių) arba šluoste (nuo didel÷s kvadratūros horizontalių paviršių). 
• Procesą galima pakartoti, jei paviršius n÷ra pakankamai švarus ir nebuvo pasiektas norimas 

rezultatas. 
 
Rekomendacijos 
Rekomenduotina vandeniu skiesti tik reikalingą valomam paviršiui Orange Clean kiekį. Preparatą 
skiedžiant vandeniu susiformuoja pieno pavidalo emulsija išliekanti pastovios sud÷ties tik keleta valandų. 
Ilgai laikomas Orange Clean atsiskiria į dvi atskiras dalis, d÷l šios priežasties pradedant naudoti preparatą 
būtina suplakti. 
 
Saugojimas 
Preparatas turi būti laikomas tik originalioje, hermetiškai uždarytoje taroje, temperatūroje nuo +5º iki +40º 
C, vengiant tiesioginių saul÷s spindulių. Esant šioms sąlygoms medžiaga nepraranda savo savybių keletą 
metų nuo pagaminimo datos nurodytos ant taros. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui medžiagą ir toliau 
galima naudoti, tačiau  cheminio preparato poveikis gali būti ne toks efektyvus. 
 
Darbų sauga 
Siekiant apsaugoti nuo žalingo poveikio sveikatai, būtina imtis visų reikiamų saugos priemonių: vilk÷ti 
apsauginę kaukę, akinius, gumines pirštines ir spec. drabužius. Darbo su produktu metu draudžiama 
valgyti, gerti ar rūkyti. Po darbo rankas būtina gerai nuplauti muilu.  
Įkv÷pus, nurijus, preparatui paveikus odą arba akis nedelsiant kreiptis į gydytoją. Preparatui patekus į akis, 
nedelsiant gausiai plauti vandeniu tol kol bus suteikta medicinin÷ pagalba. 
Preparatas yra degus. Nudegimų atveju kiek galima ilgiau šaldyti nudegusias vietas vandeniu. 
 


