Intensīvs grīdas kopšanas līdzeklis

Izmantošana
Piemērots visu veidu ūdensizturīgu grīdas segumu, piemēram, linolejs, PVC, kaučuks/
gumija, olefīns, ar poliuretānu (PUR) uzlaboti grīdas segumi, lakota koksne/parkets/korķis,
lamināts, mākslīgā un dabīgā akmens flīzes, tīrīšanai un kopšanai. Ūdensizturīgiem grīdas
segumiem ar pārklājumu vai bez tā. Var lietot VISĀS tīrīšanas metodēs.

Tehniskā informācija
Kaste ar 12 gab. 1 l pudelēm
Kaste ar 12 1 litra pakām
10 l kanna
1,5 litru smidzinātājs (tukšs)
3 litru smidzinātājs (tukšs)

Prod.Nr. 00157
Prod.Nr. 00155
Prod.Nr. 30154
Prod.Nr. 80257
Prod.Nr. 88893

Lietošana
Kopjošā tīrīšana:
Automatizēta tīrīšana: 0,5 – 1 %
Manuāla tīrīšana: 0,25 %
Tīrīšana izsmidzinot: 1,3 %
Norādījums: Tīrīšanas šķīdumu pagatavot ar tīru, aukstu ūdeni.
Īslaicīgā tīrīšana/sākotnējā tīrīšana:
•	Sākotnējā vai pirmā tīrīšana: 1:10 proporcijā atšķaidīt ar tīru ūdeni (10 %), noslaucīt
segumu tīru un pēc nožūšanas nopulēt (ātrgaitas ierīce vai High-Speed pulēšanas
ierīce).
•	Tīrīšana izsmidzinot: 1:3 līdz 1:5 proporcijā atšķaidīt ar tīru ūdeni, ar izsmidzinātāju
uzklāt pa daļām un ar ātrgaitas ierīci (400 – 450 apgr./min.) apstrādāt laukumu.
•	Īslaicīgā tīrīšana: 1:10 proporcijā atšķaidīt ar tīru ūdeni (10 %), uzklāt šķīdumu,
mehāniski apstrādāt, piemēram, ar viendiska grīdas mazgāšanas ierīci, savākt netīro
šķidrumu un pēc nožūšanas nopulēt (ātrgaitas ierīce vai High-Speed pulēšanas ierīce).

20ml/8l

5-10ml/1l

Produkta apraksts
• Tīrīšana, kopšana un atjaunošana vienā piegājienā
• Ļoti izteikta samitrināšanas spēja un augsta netīrumu izšķīdināšanas spēja
• Pareizi lietojot, piemērots antistatiskiem segumiem
• Pārbaudīts saskaņā ar DIN 18032
• Spīdums bez strīpām – nopulējams līdz izcilam spīdumam
• Neslīdošs, neveido kopjošo plēvi
• Patīkams aromāts
Uzmanību
Lakotas koka/parketa grīdas, korķa un lamināta segumus mazgājiet, neradot slapjumu!
Kopiet grīdu mazliet mitrā veidā ar minimālu atlikušo mitrumu.

Visa informācija mūsu informācijas lapās atbilstoši mūsu
zināšanām un pieredzei ir pareiza. Par šeit sniegto
informāciju neuzņemamies atbildību. Papildinformāciju par
produktu skatiet drošības datu lapā. LV 1118

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

pH koncentrācija
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