Yüksek performanslı silme bakımı

Kullanım alanı
Linolyum, PVC, kauçuk/lastik, olefin, poliüretan (PUR) kaplı zemin, cilalı ahşap/parke/
mantar, laminat, yapay ve doğal taş fayanslar gibi suya dayanıklı tüm suya dayanıklı zemin
döşemeleri için uygundur. Kaplamalı ve kaplamasız suya dayanıklı zemin kaplamaları için.
TÜM temizlik yöntemlerinde uygulanabilirdir.

Teknik bilgiler
Koli, 12 x 1 l şişe
Koli, 12 x 1 l NP
Bidon, 10 l
1,5 l'lik basınçlı püskürtücü
3 l'lik basınçlı püskürtücü

Ürün no. 00157
Ürün no. 00155
Ürün no. 30154
Ürün no. 80257
Ürün no. 88893

Uygulama
Bakım temizliği
Otomatlı temizleme: % 0,5 – % 1
Manuel temizleme: % 0,25
püskürtmeli temizleme: % 1,3
Bilgi: Temizleme solüsyonunu duru ve soğuk suyla hazırlayın.
Ara temizleme veya tek bakim:
•	Başlangıç temizliği veya ilk temizlik: Duru suyla 1:10 oranında seyreltin (% 10),
kaplamayı silin ve kuruduktan sonra parlatın (zemin ovalama veya yüksek hızlı parlatma
makinası ile)
•	Püskürtmeli temizleyiciler: Duru suyla 1:3 – 1:5 oranında seyreltin (% 5),
püskürtme kutusu ile kısmi bir şekilde uygulayın ve yüzeyi zemin ovalama makinasıyla
(400 – 450 devir/dk.) işleyin
•	Ara temizlik: Duru suyla 1:10 oranında seyreltin (% 10), solüsyonu uygulayın,
mekanik olarak işleyin, örn. sistre makinesiyle, kirli suyu çekin ve kuruduktan sonra
parlatın (zemin ovalama veya yüksek hızlı parlatma makinası ile)

20ml/8l

5-10ml/1l

Ürün özellikleri
• Tek bir işlemde temizleme, bakım ve yeniden canlandırma
• Çok belirgin ıslatma yeteneği ve yüksek kir çözme gücü
• Düzgün kullanıldığında antistatik kaplamalar için uygundur
• DIN 18032 uyarınca test edilmiştir
• İzsiz parlaklık – yüksek parlaklıkta parlatılabilir
• Kaymaz, koruyucu bakım tabakası oluşmaz
• Odada hoş bir tazelik sağlar
Not
Cilalı ahşap veya parke tabanları, mantar ve laminat döşemeleri ıslak silmeyin! Her zaman
az nemli şekilde silin.

Bilgi formlarımızdaki tüm bilgiler kendi bilgi ve tecrübelerimize
dayanmaktadır ve bunlardan bir sorumluluk türetilemez. Ürün
hakkında ayrıntılı bilgiler için lütfen güvenlik bilgi formuna
başvurun. TR 1118
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