Univerzálny čistič

Oblasť použitia

Vhodné na účinné čistenie všetkých vodeodolných, hladkých a štruktúrovaných
povrchov, tiež na vrstvené i nevrstvené vodeodolné podlahové krytiny. Vhodné
pre VŠETKY čistiace postupy.

Použitie

Údržbové čistenie
Ručné čistenie: 0,25 %
Sprejové čistenie: 0,25 – 0,5 %
Strojové čistenie: 0,5 %
Upozornenie: Čistiaci roztok rieďte s čistou a studenou vodou.

Technické údaje

Kartón s 12 fľašami 1 l
Kartón s 12 NP 1 l
Kanister 10 l
Kartón s 10 x 10
kartušami 4 ml
Kartón s 12 ručnými
rozprašovačmi
600 ml (prázdny)
1,5 l tlakový
rozprašovač (prázdny)

Kartón s 12 fľašami 1 l
Kanister 10 l

č. výr. 00114
č. výr. 00385
č. výr. 30017

č. výr. 00885

Medzičistenie a základné čistenie:
•	Medzičistenie/čistenie po ukončení stavebných prác:
Dlážky: zrieďte v pomere 1:20 s čistou vodou (5 %), pomocou čistiaceho
roztoku a zariadenia na príslušný typ dlážky umyte podlahu, následne
dôkladne odsajte špinavú vodu.
•	Sprejové čističe: zrieďte v pomere 1:20 s čistou vodou (5 %), lokálne naneste
rozprašovacou konvičkou a rýchlobežným strojom (400 – 450 ot./min) ošetrite
plochu.

č. výr. 80211

Vlastnosti výrobku

č. výr. 00817

č. výr. 00515
č. výr. 30517

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 0917

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

• Moderné a poctivé čistenie už po prvom použití
•	Spolupôsobiaca kombinácia tenzidu – vynikajúca zmáčavosť a vysoká
schopnosť rozpúšťania nečistôt
•	Optimalizuje funkcionalitu moderných postupov čistenia:
- jednostupňová práca s prekladacou technikou
- metóda striedania utierky a mopu
- systémy s vopred impregnovanými čistiacimi textíliami
• Podporuje účinnosť zachytávania nečistôt, najmä pri mikrovláknach
• Vhodné na antistatické povrchy
• Na výber z dvoch príjemných vôní
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