Uniwersalny środek czyszczący

Obszar stosowania
Do skutecznego czyszczenia wodoodpornych, gładkich i fakturowanych powierzchni;
także do powlekanych i niepowlekanych, wodoodpornych okładziny posadzkowych.
Może być stosowany DOWOLNĄ metodą czyszczenia.

Sposób zastosowania
Mycie podtrzymujące
Czyszczenie ręczne: 0,25 %
Czyszczenie sprayem: 0,25 – 0,5 %
Czyszczenie automatem: 0,5 %
Wskazówka: Roztwór czyszczący przygotować z użyciem czystej, zimnej wody.

Informacje techniczne
FOROL
Karton 12 butelek á 1 l
Karton 12 NP á 1 l
Kanister 10 l
Karton 10 x 10 kartuszy á 4 ml
Karton 12 spryskiwaczy
ręcznych á 600 ml (puste)
Spryskiwacz ciśnieniowy 1,5 l
(pusty)
FOROL FRUIT
Karton 12 butelek á 1 l
Kanister 10 l
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Niniejsza instrukcja została sporządzona wg naszej
najlepszej wiedzy i doświadczeń, nie może być jednak
źródłem żadnych zobowiązań i roszczeń kierowanych
przez użytkowników. Szczegółowe informacje na temat
produktu zawarte są w karcie charakterystyki. PL 1217

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

Mycie pośrednie i zasadnicze:
• Mycie w trakcie i na zakończenie prac budowlanych:
Podłoga: Rozcieńczać czystą wodą w proporcji 1:20 (roztwór 5 %), Okładzinę czyścić
roztworem czyszczącym, stosując mechanikę odpowiednią dla danej okładziny,
następnie brudną ciecz dokładnie odessać.
• Spryskiwacze czyszczące: Rozcieńczać czystą wodą w proporcji 1:20
(roztwór 5 %), za pomocą butelek ze spryskiwaczem nanosić etapami na czyszczoną
powierzchnię i wyczyścić ją za pomocą maszyny szybkoobrotowej (400 – 450 obr/min).
Charakterystyka produktu
• Nowoczesne i dokładne mycie w jednym etapie
• Synergiczna kombinacja związków powierzchniowo czynnych – doskonała zdolność
sieciowania i wysoka zdolność usuwania zanieczyszczeń
•	Optymalizuje nowoczesn metody czyszczenia:
- jednoetapowa praca z zastosowaniem specjalnej techniki składania ścierki
- metoda naprzemiennego stosowania ścierki i mopa
- systemy z wstępnie nasączonymi tekstyliami czyszczącymi
• Wzmaga skuteczność pochłaniania zanieczyszczeń, w szczególności tkanin z mikrofazy
• Nadaje się do powierzchni antystatycznych
• Do wyboru dwie przyjemne kompozycje zapachowe
• Doskonała tolerancja materiałowa z typowym, dostępnym w handlu pleksi do maks. 5%
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