Universalus valiklis

Naudojimo sritis
Efektyviam visų vandeniui atsparių, lygių ir struktūrinių paviršių valymui; taip pat tinka
dengtoms ir nedengtoms, vandeniui atsparioms grindų dangoms. Galima valyti VISAIS
valymo metodais.

Naudojimas
Kasdieninis valymas
Raniinis valymas: 0,25 %
Valymas naudojant purškiklį: 0,25 – 0,5 %
Valymas automatine mašina: 0,5 %
Pastaba: valomąjį tirpalą ruošti naudojant švarų šaltą vandenį.

Techninė informacija
FOROL
Dėžėje 12 butelių po 1 l 
Dėžėje 12 papildymo
pakuočių po 1 l 
10 l bakelis 
Dėžėje 10 x 10 kasečių po 4 ml 
Dėžėje 12 rankinių purškiklių
po 600 ml (tuščių) 
1,5 l paspaudžiamieji
purškikliai (tušti) 
FOROL FRUIT
Dėžėje 12 butelių po 1 l
10 l bakelis

Gam. Nr. 00114
Gam. Nr. 00385
Gam. Nr. 30017
Gam. Nr. 00817
Gam. Nr. 00885
Gam. Nr. 80211
Gam. Nr. 00515
Gam. Nr. 30517

Tarpinis ir nuodugnus valymas:
• 	Tarpinis valymas arba valymas užbaigus statybos darbus:
Grindys: skiesti švariu vandeniu santykiu 1:20 (gaunamas 5 % tirpalas), dangą apdirbti
valiklio tirpalu ir pagal dangą pasirinktu mechaniniu įtaisu. Po to purvą nusiurbti
• 	Valytuvai su purškikliais: skiesti švariu vandeniu santykiu 1:20 (gaunamas 5 % tirpalas),
užpurkšti ant valomos vietos purškikliu ir apdirbti plotą greitaveike mašina
(400–450 aps./min)
Produkto savybės
• Modernus ir efektyvus valymas vienu brūkštelėjimu
• 	Dėl suderintos aktyviųjų paviršiaus medžiagų kombinacijos puikiai padengiamas
paviršius ir pašalinamas purvas
• 	Optimaliai naudojamas moderniais valymo metodais:
- vieno žingsnio valymas lankstant šluostę
- valymas keičiant šluostę ir šepetį
- sistema su išmirkytomis valymo šluostėmis
• Purvas dar geriau pašalinamas, ypač naudojant mokropluošto šluostes
• Tinka antistatiniams paviršiams
• Galima pasirinkti du puikaus kvapo produktus

UAB KOKYBIŠKI SPRENDIMAI VERSLUI    
Vytenio g. 16, Vilnius,
tel.: +370 5 203 12 98
faksas: +370 5 203 27 67
el.paštas: info@ksv.lt

Mūsᶌ informacinio lapelio duomenys perteikia visas mūsᶌ
žinias ir patirtį, todėl jo būtina ypatingai tiksliai laikytis.
Išsamesnės informacijos apie gaminį rasite saugos duomenų
lape. LT 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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