Nagyteljesítményű törlő ápolószer

Felhasználási terület
Minden vízálló padlóburkolat tisztítására és ápolására alkalmas, pl. linóleum, PVC,
kaucsuk/gumi, olefin, poliuretánnal (PUR) javított padlóburkolatok, lakkozott fa/parketta/
parafa, laminát, mű- és terméskő járólapokhoz alkalmas. Bevont és bevonat nélküli
vízálló padlóburkolatokhoz. MINDEN tisztító eljárásban alkalmazható.

Műszaki információ
1 literes flakon, 12 db/karton
1 literes utántöltő tasak, 12 db/karton
10 literes műanyag kanna
1,5 literes nyomópermetező (üres)
3 literes permetező készülék (üres)

cikksz.: 00157
cikksz.: 00155
cikksz.: 30154
cikksz.: 80257
cikksz.: 88893

Alkalmazás
Rendszeres takarítás automatás
takarítás: 0,5 – 1 %
kézi tisztítás: 0,25 %
spray tisztítás: 1,3 %
Tájékoztató: A tisztító oldatot tiszta hideg vízzel kell előkészíteni.
Köztes takarítás/ápolás:
• Ápolás ill. első ápolás: 1:10 arányban tiszta vízzel higítani (10 %), a tiszta
burkolatot feltörölni és a száradást követően fényezni (a gyorsfordulatútól a
nagysebességű fényező gépig).
• Sprays tiszítók: 1:20 – 1:5 arányban tiszta vízzel higítani, a permetező kannával
részlegesen felhordani és a gyorsfordulatú géppel (400 – 450 f/p) a felületet
megmunkálni.
• Köztes takarítás: 1:10 arányban tiszta vízzel higítani (10 %), az oldatot felvinni,
mechanikus úton bedolgozni, pl. egy tárcsás géppel, a szennyezett folyadékot
felszedni és a száradást követően fényezni (a gyorsfordulatútól a nagysebességű
fényező gépig).

20ml/8l

5-10ml/1l

Terméktulajdonságok
• Tisztítás, ápolás és megújítás egy munkafolyamatban
• Különösen jó terülékenység és magas szennyoldó képesség
• Szakszerű alkalmazás esetén antisztatikus burkolatokra is alkalmas
• DIN 18032 szerint bevizsgálva
• Csíkmentes fény – magas fényig fényezhető
• Lépésbiztos, rétegesen nem rakódó ápoló filmréteg
• Kellemes helyiségillat
Tájékoztató
Lakkozott fa/parkettás padlók, parafa és laminát burkolatok nedvesen nem törölhetők!
Ezek mindig csak ködszerűen, csekély maradék nedvességgel törlendőek.

A terméktájékoztatóinkban szereplő adatokat legjobb
tudásunk szerint és tapasztalataink alapján adtuk meg,
garanciát azonban nem vállalunk azok helyességért.
A termékkel kapcsolatos részletes információk a biztonsági
adatlapon találhatók. HU 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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