Univerzální čisticí prostředek

Oblast použití
Vhodné pro účinné čištění všech voděodolných, hladkých a strukturovaných povrchů,;
také pro natírané i nenatřené, nepropustné podlahové krytiny. Aplikovatelné pomocí
VEŠKERÝCH čisticích metod.

Použití
Údržbové čištění
Manuální čištění: 0,25 %
Sprejové čištění: 0,25 – 0,5 %
Automatické čištění: 0,5 %
Pokyn: Smísit čisticí roztok s čistou, studenou vodou.

Technické informace
FOROL
Krabice se 12 láhvemi à 1 l
Krabice se 12 NFP à 1 l
Kanystr à 10 l
Krabice se kartušemi 10 x 10 à 4 ml
Krabice. se 12 ručními
rozprašovačià 600 ml (prázdné)
1,5-l-tlakový rozprašovač (prázdný)
FOROL FRUIT
Krabice se 12 láhvemi à 1 l
Kanystr à 10 l

č.-zb.
č.-zb.
č.-zb.
č.-zb.

00114
00385
30017
00817

č.-zb. 00885
č.-zb. 80211
č.-zb. 00515
č.-zb. 30517

Veškeré údaje na našich návodech odpovídají našim
nejlepším znalostem a zkušenostem, nelze z toho
ovšem vyvozovat jejich závaznost. Podrobnosti o produktu
najdete v bezpečnostním datovém listu. CZ 0917

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Čištění mezi pracemi a základní čištění:
•	Čištění mezi pracemi/čištění při ukončení stavebních prací:
Podlaha: 1:20 zředit s čistou vodou (5 %), na podlahu aplikovat čisticí roztok a
mechanické čištění dle typu podlahy, poté důkladně odsát špinavou lázeň
•	Čištění sprejem: 1:20 naředit čistou vodou (5 %), nanášet postupně pomocí stříkacích
konví a podlahu upravit rychlooběžným mycím strojem (400 – 450 U/Min.)
Vlastnosti výrobku
•	Moderní a důkladné čištění v jednom pracovním chodu
• Synergická kombinace tenzidů - vynikající smáčecí schopnost a vysoká
schopnost rozpouštět špínu
• Optimalizace funkčnosti moderních čisticích metod:
- jednostupňové zacházení se zalamovaným zařízením
- metoda výměny hadru a mopu
- Systémy s předem namáčenými čisticími textiliemi
• Podporuje účinnost, hlavně mikrovláken, ohledně schopnosti absorbovat špínu
• Vhodné pro antistatické povrchy
• Na výběr jsou dvě působivé vonné kreace
• Excelentní materiálová snášenlivost s plexisklem v obch. síti až max. 5 %
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