Wysokowydajny środek pielęgnacyjny

Obszar stosowania
Do czyszczenia i pielęgnacji wszelkich okładzin posadzkowych jak linoleum, PCV,
kauczuk/guma olefiny wykładziny posadzkowe uszlachetniane poliuretanem (PUR),
zamknięte deski drewniane /parkiet/korek, laminat, płytki z kamienia naturalnego i
sztucznego. Do powlekanych i niepowlekanych, wodoodpornych okładzin posadzkowych.
Można stosować DOWOLNĄ metodą.

Informacje techniczne
Karton 12 butelek à 1 l
Karton 12 NP à 1 l
Kanister 10 l
Spryskiwacz
ciśnieniowy 1,5 l (pusty)
3 l spryskiwacz ręczny (pusty)

nr art. 00157
nr art. 00155
nr art. 30154
nr art. 80257
nr art. 88893

Sposób stosowania
Czyszczenie podtrzymujące:
Czyszczenie automatyczne: 0,5 – 1 %
Czyszczenie ręczne: 0,25 %
Czyszczenie sprayem: 1,3 %
Wskazówka: Stosować roztwór z czystą, zimną wodą.
Czyszczenie bieżące/pielęgnacja:
•	Pierwsza pielęgnacja lub pielęgnacja podtrzymująca: Rozcieńczyć czystą wodą w
proporcji 1:10 (10 %), wytrzeć czystą podłogę i po wyschnięciu wypolerować (używać
od maszyn szybkobieżnych do froterek wysokoobrotowych).
•	Czyszczenie sprayem: Rozcieńczać czystą wodą w proporcji 1:3 – 1:5, nanieść
partiami za pomocą butelki ze spryskiwaczem i stosując maszynę szybkobieżną
(400 – 450 obr./min) wypielęgnować powierzchnię.
•	Czyszczenie bieżące: Rozcieńczyć czystą wodą w proporcji 1:10 (10 %), nanieść
roztwór na pielęgnowaną powierzchnię, wykonać obróbkę mechaniczną, np. za
pomocą maszyny jednotarczowej, zebrać brudną ciecz i po wyschnięciu powierzchnię
wypolerować (używać od maszyn szybkobieżnych do froterek wysokoobrotowych).

20ml/8l

5-10ml/1l

Właściwości produktu
• Czyści, pielęgnuje i rewitalizuje w jednym etapie
• Bardzo silnie sieciuje i ma dużą zdolność rozpuszczania zanieczyszczeń
• Pod warunkiem poprawnego stosowania nadaje się także do wykładzin antystatycznych
• Sprawdzony na zgodność z normą DIN 18032
• Połysk bez smug – można polerować na wysoki połysk
• Nie grozi poślizgiem, powłoka pielęgnacyjna nie tworzy nawarstwienia
• Nadaje pomieszczeniu przyjemny zapach
Wskazówka
Nie wycierać na mokro zamkniętych podłóg z desek/parkietu/korka i laminatów!
Zawsze tylko delikatnie zwilżać.

Niniejsza instrukcja została sporządzona wg naszej
najlepszej wiedzy i doświadczeń, nie może być jednak
źródłem żadnych zobowiązań i roszczeń kierowanych
przez użytkowników. Szczegółowe informacje na temat
produktu zawarte są w karcie charakterystyki. PL 1118
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