Високоефективен почистващ продукт

Област на приложение
За почистване и поддържане на всякакви водоустойчиви подови настилки като
линолеум, PVC, каучук/гума, олефин, полиуретанови подови настилки, запечатани
дървени/паркетни/коркови подове, ламинат, плочки от естествен/изкуствен камък.
За водоустойчиви подове със и без покритие. Приложим при ВСИЧКИ методи на
почистване.

Техническа информация
Кашон от 12 бутилки по 1 l 
Кашон с 12 дозиращи бутилки
по 1 литър 
Туба от 10 l 
Аерозол 1,5 л. (празен) 
Разпръсквател 3 л. (празен) 

Прод.№ 00157
Прод.№ 00155
Прод.№ 30154
Прод.№ 80257
Прод.№ 88893

Употреба
За поддържащо почистване:
Автоматично почистване: 0,5 – 1 %
Ръчно почистване: 0,25 %
Почистване със спрей: 1,3 %
Указание: Пригответе почистващия разтвор с чиста, студена вода.
Периодично почистване/първоначално почистване
•	Първоначална поддръжка: Разредете 1:10 с вода (10 %), нанесете върху чиста
повърхност и полирайте, когато изсъхне (бързоходна машина, high speed
полираща машина)
•	Спрей-почистване: Разредете 1:3 – 1:5 с чиста вода, нанесете с помпа-спрей и
работете с дискова машина на бързи обороти (400 – 450 об./мин)
•	Междинно почистване: Разредете 1:10 с, нанесете и почистете ръчно, оберете
мръсния разтвор и полирайте, като изсъхне (бързоходна машина до high speed
полираща машина)

20ml/8l

5-10ml/1l

Свойства на продукта
• Почистване, грижа и ревитализиране в една работна операция
•	Силно изразена мокрителна способност и голяма способност за разтваряне на
замърсявания
• При правилна употреба подходящ за антистатични подове
• Тестван по DIN 18032
• Гланц без черти - може да се полира до огледален блясък
• Устойчив срещу подхлъзване слой, който не се надгражда
• Приятна свежест в помещението
Указание
Не извършвайте мокро измиване на запечатани дървени/паркетни подове, корк и
ламинат! Винаги прилагайте аерозолно напръскване с ниска остатъчна влага.

Всички данни в нашите упътвания отговарят на нашите
оптимални познания и опит, от тях не могат да произтекат
задължения. Моля, прочетете подробности за продукта в
Информационния лист за безопасност. BG 1118

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com
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