Performanţă înaltă în curăţarea pardoselilor

Domeniul de utilizare
Adecvat pentru curăţarea şi îngrijirea tuturor pardoselilor impermeabile, precum linoleul,
PVC, parchet, cauciuc, olefină, pardoseli de poliuretan (PUR), lemn/parchet/plută sigilate,
pardoseală laminată, plăci ceramice şi de piatră naturală. Poate fi utilizat împreună cu
TOATE metodele de curăţare.

Informaţii tehnice
Cutie cu 12 sticle de câte 1 l
Cutie cu 12 sticle de câte 1 l
ce pot fi reumplute
Canistră de 10 l
Pulverizator cu presiune
de 1,5 l (gol)
Pulverizator de 3 l (gol)

Nr. art. 00157
Nr. art. 00155
Nr. art. 30154
Nr. art. 80257
Nr. art. 88893

Utilizarea
Curăţenie de întreţinere:
Curăţare automată: 0,5 – 1%
Curăţare manuală: 0,25%
Curăţare cu pulverizatorul: 1,3%
Indicaţie: Realizaţi soluţia de curăţat cu apă limpede, rece.
Curăţare intermediară/îngrijire:
•	Îngrijirea, respectiv prima curăţare: diluaţi 1:10 cu apă curată (10%), ştergeţi suprafaţa
curată şi lustruiţi după uscare (de la maşina de curăţat până la maşina de lustruit de
înaltă viteză)
•	Spray-cleaner: diluaţi 1:3 – 1:5 cu apă curată, aplicaţi cu recipientul de pulverizat şi
prelucraţi suprafaţa cu maşina de curăţat (400 – 450 rot/min).
•	Curăţare intermediară: diluaţi în raport de 1:10 cu apă curată (10%), aplicaţi soluţia,
prelucraţi mecanic, de ex. maşină de frecare, preluaţi cu dispozitivul de preluare
murdărie şi după urscare lustruiţi (maşină rapidă de lustruit până la modelul high-speed).

20ml/8l

5-10ml/1l

Caracteristicile produsului
• Curăţă, îngrijeşte şi revitalizează într-o singură operaţiune de lucru
• Capacitate mare de distribuţie şi o capacitate mare de dizolvare a murdăriei
• În cazul unei utilizări corespunzătoare, adecvat pentru straturile antistatice
• Verificat conform DIN 18032
• Strălucire fără dungi – poate fi lustruit până la un luciu înalt
• Peliculă de îngrijire ce nu alunecă şi nu se acumulează
• Prospeţime plăcută a încăperilor
Indicaţie
Suprafeţele de lemn şi de parchet sigilate, straturile de plută şi laminat nu trebuie şterse
ud! Ştergeţi-le întotdeauna numai umed, cu o umiditate reziduală redusă.

Toate indicaţiile de pe fişele noastre de date corespund
celor mai exacte cunoştine ale noastre şi experienţei, fără
a decurge o formă de obligativitate din aceasta. Detalii
referitoare la produs puteţi găsi în fişa de date de siguranţă
a produsului. RO 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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