Univerzalno čistilo

Področje uporabe

Za učinkovito čiščenje vseh vodoodpornih, gladkih in strukturiranih površin;
tudi za lakirane in nelakirane vodoodporne talne obloge. Uporabno z VSEMI
postopki čiščenja.

Uporaba

Tehnična informacija
FOROL
Karton vsebuje 12 plastenk (1 l)
Karton vsebuje 12 NFP (1 l)
Kanister (10 l)
Karton z 10 x 10 kartušami (4 ml)
Karton z 12 ročnimi pršilniki
po 600 ml (prazni)
1,5-litrski pršilnik (prazen)

št. izdelka 80211

FOROL FRUIT
Karton vsebuje 12 plastenk (1 l)
Kanister (10 l)

št. izdelka 00515
št. izdelka 30517

št. izdelka 00114
št. izdelka 00385
št. izdelka 30017
št. izdelka 00817
št. izdelka 00885

Redno čiščenje:
Ročno čiščenje: 0,25 %
Čiščenje s pršenjem: 0,25 – 0,5 %
Avtomatsko čiščenje: 0,5 %
Opozorilo: Pripravite raztopino čistila s čisto, hladno vodo.

Vmesno in osnovno čiščenje:
•	Vmesno čiščenje/čiščenje po končani vgradnji:
Tla: Razredčite v razmerju 1:20 s čisto vodo (5 %), obdelajte tla z
raztopino čistila in tehniko, primerno za vrsto tal, nato v celoti posesajte
umazano tekočino
•	Čiščenje s pršenjem: Razredčite v razmerju 1:20 s čisto vodo (5 %), delno
nanesite s pršilno posodo in obdelajte površino s hitrotekočim strojem za
poliranje (400 – 450 vrt./min)
Lastnosti izdelka

• Moderno in temeljito čiščenje v enem delovnem koraku
•	Sinergična kombinacija tenzidov - odlična omočljivost in visoka sposobnost
raztapljanja nečistoč
•	Optimizira uporabo modernih postopkov čiščenja:
- Enostopenjsko čiščenje z zgibanjem
- Metoda menjavanja krpe in gobe
- Sistemi s predhodno namočenimi čistilnimi krpami
• Podpira učinkovitost sposobnosti pobiranja umazanije, zlasti pri mikrovlaknih
• Primerno za antistatične površine
• Na izbiro sta dve privlačni kreaciji vonjev
• Izvrstna združljivost z materiali na običajnem pleksi steklu do maks. 5 %

Všetky údaje našich návodov zodpovedajú našim najlepším
poznatkom a našim skúsenostiam a nevyplývajú z nich
žiadne záväzky. Podrobné informácie o výrobku nájdete v
bezpečnostnom liste. SI 0219
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