Vysokovýkonný oŝetrovací prostriedok

Oblasť použitia
Na čistenie a ošetrovanie všetkých vodeodolných podlahových krytín, napríklad linoleum,
PVC, kaučuk/guma, olefín, polyuretanové podlahy, lakované drevo/parkety/korok,
laminát, dlaždice z umelého a prírodného kameňa. Pre vrstvené i nevrstvené vodeodolné
podlahové krytiny. Vhodné pre všetky postupy čistenia.

Technické údaje
Kartón 12 fliaš à 1 l
Kartón 12 náhradných fliaš à 1l
Kanister 10 l
1,5 l tlakový rozprašovač (prázdny)
3 l rozprašovač (prázdny)
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Použitie
Údržbové čistenie
Strojové čistenie: 0,5 – 1 %
Ručné čistenie: 0,25 %
Sprejové čistenie: 1,3 %
Upozornenie: Čistiaci roztok rieďte s čistou a studenou vodou.
Medzičistenie/základné ošetrenie
•	Základné či prvé ošetrenie: zrieďte v pomere 1:10 s čistou vodou (10 %), čistú podlahu
utrite a po vysušení vyleštite (od rýchlobežného stroja po vysokorýchlostnú leštičku).
• Sprejové čističe: zrieďte v pomere 1:3 až 1:5 s čistou vodou, lokálne naneste
rozprašovacou konvičkou a rýchlobežným strojom (400-450 ot./min). Ošetrite plochu.
•	Medzičistenie: zrieďte v pomere 1:10 s čistou vodou (10 %), naneste roztok, mechanicky ošetrite, napr. jednokotúčovým strojom, špinavú vodu odstráňte a po vysušení
vyleštite (rýchlobežným
strojom až po vysokorýchlostnú leštičku).

20ml/8l

5-10ml/1l

Vlastnosti výrobku
• Čistenie, ošetrenie a revitalizácia už po prvom použití
• Výrazná zmáčavosť a vysoká schopnosť rozpúšťania nečistôt
• Pri odbornom použití vhodné na antistatické krytiny
• Otestované podľa smernice DIN 18032
• Lesk bez šmúh, možno dosiahnuť až zrkadlový lesk
• Ošetrujúca vrstva, nešmyklavá, zabrańuje usádzaniu nečistôt
• Príjemná sviežosť vzduchu
Upozornenie
Lakované drevené/parketové podlahy, korkové a laminátové podlahy neutierajte na mokro!
Vždy len jemne navlhčeným mopom, alebo utierkou.

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. SK 1118
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Taunusstraße 19 . 80807 Munich
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