Agent de curăţare universal

Domeniul de utilizare
Adecvat pentru curăţarea eficientă a tuturor suprafeţelor rezistente la apă, netede şi
structurate; şi pentru pardoselile cu sau fără strat aplicat, rezistente la apă. Poate fi
utilizat prin intermediul TUTUROR procedurilor de curăţare.

Utilizarea
Curăţarea de întreţinere
Curăţarea manuală: 0,25%
Curăţare prin pulverizare: 0,25 – 0,5%
Curăţare automată: 0,5%
Indicaţie: aplicarea soluţiei de curăţat cu apă curată, rece.

Informaţii tehnice
FOROL
Cutie cu 12 sticle de câte 1 l
Cutie cu 12 rezerve de câte 1 l
Canistră de 10 l
Cutii cu 10 x 10 cartuşe
de câte 4 ml
Cutie cu 12 pulverizatoare
manuale de câte 600 ml (goale)
Pulverizator cu presiune
de 1,5 l (gol)
FOROL FRUIT
Cutie cu 12 sticle de câte 1 l
Canistră de 10 l

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

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

Curăţare intermediară şi de bază:
•	
Curăţarea intermediară/la final de şantier:
Pardoseli: diluaţi 1:20 cu apă curată (5%), prelucraţi suprafaţa cu soluţia de curăţat şi
sisteme mecanice specifice acesteia, în încheiere aspiraţi cu flota de curăţat temeinic
•	
Sisteme de curăţat prin pulverizare: diluaţi 1:20 cu apă curată (5%), aplicaţi pe suprafaţă
cu cănuţa de pulverizare şi prelucraţi cu dispozitivul de lustruire rapidă (400 – 450 rot./
min.) suprafaţa
Caracteristicile produsului
• Curăţare modernă şi reală într-o singură etapă de lucru
•	Combinaţie sinergetică de tenside - caracteristici de distribuţie excepţionale
şi o capacitate de dizolvare a murdăriei înaltă
•	Optimizează funcţionalitatea proceselor de curăţare moderne:
- lucru într-o singură treaptă, cu tehnică de pliere
- metodă de schimbare lavetă şi mop
- sisteme cu materiale textile de curăţare preîmbibate
•	Susţine eficacitatea, în special a microfibrelor, cu privire la capacitatea de preluare a
murdăriei
• Adecvat pentru suprafeţe antistatice
• Două creaţii de parfum atrăgătoare la alegere
•	Compatibilitate excelentă a materialului pe plexiglas-ul uzual de comerţ,
până la max. 5 %
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