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Informații tehnice
Cutie cu 12 sticle de câte 1 l
Canistră de 10 l

Nr. art. 00974
Nr. art. 30977

 rimul sistem profesional de detergenți recomandat de către DAAB
P
Test independent conform criteriilor stricte DAAB
Cele mai bune note în domeniul compatibilității cu pielea și căile respiratorii
Cele mai bune note în domeniul randamentului de curățire
O combinație unică de calitate excepțională a produsului, cu ingrediente cu efect iritant
și alergen redus

Domeniul de utilizare
FOROL SENSITIVE este utilizabil pe toate suprafețele lavabile și pardoseli. În caz de
utilizare corespunzătoare, adecvat și pentru suprafețele antistatice, precum și pentru
curățarea la finalul lucrărilor de construcții/curățarea fină. Pentru toate tipurile de obiecte,
în special în domeniul sănătății și al instituțiilor publice, în special pentru zonele sensibile,
precum grădinițele, școlile.
Utilizarea
Curățenie de întreținere: În funcție de gradul de murdărire și de duritatea apei 0,25 — 0,5 %
(1400 — 1200), diluați cu apă rece, limpede și ștergeți în două etape sau pulverizați. În
cazul unei durități foarte mari a apei, dozați la un nivel corespunzător, mai mare.
Curățare intermediară/curățarea la final de șantier: Pentru curățarea pardoselelor diluați
FOROL SENSITIVE
10 % (1:10) cu apă rece, limpede. Pulverizați pe suprafață soluție de curățare și
îndepărtați murdăria cu discul pad/peria roșie/verde.
La final, aspirați temeinic murdăria acumulată.
Curățare intensă: Pentru îndepărtarea peliculelor de îngrijire solubile în apă, diluați FOROL
SENSITIVE 5 – 10 % (1:20 – 1:10) cu apă rece, limpede. Pulverizați pe suprafață soluția
de curățare și îndepărtați peliculele de îngrijire solubile în apă cu discul pad/peria roșie/
verde. La final, aspirați temeinic murdăria acumulată.
Caracteristicile produsului
• Fără substanțe parfumate și coloranți, precum și fără conservanți
• Compatibilitate deosebit de bună cu pielea și materialele
• Utilizabil cu toate procesele de curățare, și prin intermediul curățării cu spray
• Îndepărtează murdăria cu conținut de grăsime și ulei, nicotina, urmele proaspete (pix,
ștampile, cariocă de folii), funingine, praf atmosferic
• Adecvat pentru suprafețele antistatice
• Pentru îndepărtarea peliculelor de îngrijire solubile în apă
• Adecvate pentru lucrările de curățare la finalul construcțiilor/sau de finețe
Servicii
Pentru curățarea cu pulverizare, utilizați numai aparatele de pulverizare originale FOROL
manuale și de presiune, care pot fi etichetate cu eticheta suplimentară SENSITIVE. Apelați
în acest scop linia noastră de asistență comenzi și comandați necesarul dvs. de etichete
suplimentare SENSITIVE. Linia de asistență +49/(0)89/35 06 08 0

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 0917

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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