Genel temizleyici

Kullanım alanı
Tüm su geçirmez, pürüzsüz ve dokulu yüzeylerin etkin temizliği ve kaplanmış
veya kaplanmamış, suya dayanıklı zemin döşemeleri için de uygundur. TÜM temizlik
yöntemlerinde uygulanabilirdir.

Teknik bilgiler
FOROL
Koli, 12 x 1 l şişe
Koli, 12 x 1 l NFP
Bidon, 10 l
Koli, 10 x 10 adet
4'er ml'lik kartuşlu
Koli, 12 el püskürtücülü
600'er ml'lik (boş)
1,5 l'lik basınçlı püskürtücü
FOROL FRUIT
Koli, 12 x 1 l şişe
Bidon, 10 l

Ürün no. 00114
Ürün no. 00385
Ürün no. 30017
Ürün no. 00817
Ürün no. 00885
Ürün no. 80211
Ürün no. 00515
Ürün no. 30517

Bilgi formlarımızdaki tüm bilgiler kendi bilgi ve tecrübelerimize
dayanmaktadır ve bunlardan bir sorumluluk türetilemez. Ürün
hakkında ayrıntılı bilgiler için lütfen güvenlik bilgi formuna
başvurun. TR 1217

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

Uygulama
Rutin temizlik
Elle temizlik: % 0,25
Püskürtmeli temizlik: % 0,25 – % 0,5
Otomatlı temizlik: % 0,5
Not: Temizleme solüsyonunu duru ve soğuk suyla hazırlayın.
Ara ve temel temizlik:
• 	Ara veya inşaat sonrası temizlik:
Zemin için: Duru suyla 1:20 oranında seyreltin (% 5), zemini temizleyici
solüsyonla ve mekanik olarak zemin kaplamaya uygun mekanik yöntemle işleyin ve
sonrasında kirli suyu vakumlu makineyle iyice çekin.
• 	Sprey temizleyiciler için: Duru suyla 1:20 oranında seyreltin (% 5), püskürtme kutusu ile
kısım kısım uygulayın ve yüzeyi zemin ovalama
makinasıyla (400 – 450 devir/dk.) işleyin
Ürün özellikleri
• Tek işlemde modern ve saf temizlik
•	Sinerjistik yüzey aktif kombinasyonu – mükemmel ıslatma yeteneği ve yüksek
kir çözme gücü
•	Modern temizlik yöntemlerinin işlevselliğini optimize eder:
- katlama tekniği uygulayarak tek aşamalı çalışma
- bez ve paspas değişim yöntemi
- önceden emdirilmiş temizleme bezleri kullanılan sistemler
• Özellikle mikrofiberlerin etkinliğini kir tutma kapasitesi bakımından destekler
• Antistatik yüzeyler için uygundur
• İki çekici koku seçeneği
• Sürümlü pleksi cam üzerinde % 5’e kadar mükemmel malzeme uyumluluğu
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