Visokozmogljivo sredstvo za nego talnih
oblog z brisanjem
Področje uporabe
Za čiščenje in nego vodoodpornih talnih oblog, kot so linolej, PVC, kavčuk/guma,
olefini, talne obloge, oplemenitene s poliuretanom (PUR), lakiran les/parket/pluta, laminate,
umetni in naravni kamen. Za lakirane in nelakirane vodoodporne talne obloge. Uporabno z
VSEMI postopki čiščenja.

Tehnična informacija
Karton vsebuje 12 plastenk (1 l)
Karton vsebuje 12 NP (1 l)
Kanister (10 l)
1,5-litrski pršilnik (prazen)
3-litrska naprava za 
pršenje (prazna)

št. izdelka 00157
št. izdelka 00155
št. izdelka 30154
št. izdelka 80257
št. izdelka 88893

Uporaba
Redno čiščenje:
Avtomatsko čiščenje: 0,5 – 1 %
Ročno čiščenje: 0,25 %
Čiščenje s pršenjem: 1,3 %
Opozorilo: Pripravite raztopino čistila s čisto, hladno vodo.
Vmesno čiščenje/nega:
•	Nega oz. prva nega: Pripravite raztopino s čisto vodo v razmerju 1:10 (10 %), pobrišite
čista tla in jih, ko se posušijo, spolirajte (s hitrotekočim ali visokohitrostnim strojem za
poliranje).
•	Čiščenje s pršenjem: Razredčite v razmerju 1:3 – 1:5 s čisto vodo, delno
nanesite s pršilno posodo in obdelajte površino s hitrotekočim strojem za poliranje
(400 – 450 vrt./min).
•	Vmesno čiščenje: Pripravite raztopino s čisto vodo v razmerju 1:10 (10 %), mehansko
obdelajte, npr. z enoploščnim čistilnim strojem, pobrišite čista tla in jih, ko se posušijo,
spolirajte (s hitrotekočim ali visokohitrostnim strojem za poliranje).

20ml/8l

5-10ml/1l

Lastnosti izdelka
• Čiščenje, nega in revitalizacija v enem delovnem koraku
• Izrazita omočljivost in visoka sposobnost raztapljanja nečistoč
• Pri strokovni uporabi primerno za antistatične talne obloge
• Preverjeno po DIN 18032
• Sijaj brez marog – možnost poliranja do visokega sijaja
• Pohoden negovalni film, ki se ne debeli
• Prijetna svežina prostora
Opozorilo
Lakiranih lesenih tal/parketov, talnih oblog iz plute in laminata ne brišite na mokro! Vedno
nanesite samo meglico z nizko preostalo vlago.

Všetky údaje našich návodov zodpovedajú našim najlepším
poznatkom a našim skúsenostiam a nevyplývajú z nich
žiadne záväzky. Podrobné informácie o výrobku nájdete v
bezpečnostnom liste. SI 0219

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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