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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  
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c. Základné čistenie:

naneste na podlahu,
nechajte pôsobiť
10 minút.

vyčistite podlahu
strojom s jedným
diskom a zelenou
podložkou alebo
drhnúcou kefou.
Nečistoty dôkladne
povysávať a podlahu
pretrieť čistou vodou.  
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L Intenzívne čistenie:

Plochu vyčistiť
penovým automatom.
 

Univerzálny odstraňovač podlahových povlakov
■ Účinný ■ Viacúčelový ■ Jednoduché použitie

Profil produktu
■ LINAX plus je univerzálny odstraňovač podlahových povlakov.
■ Vďaka svojej viacúčelovosti odstraňuje LINAX plus staré a opotrebované voskové a polymérové povrchové vrstvy.
■ Rýchlo sa aplikuje a nemá nepríjemný zápach počas alebo po použití.
■ LINAX plus sa likviduje v odlučovači oleja (ÖNORM B5105).
■ Je to účinný prípravok, ktorý dôkladne čistí, a je ideálny pre citlivé podlahy ako linoleum či gumu.

Oblasť poutžitia
■ Vďaka svojmu univerzálnemu použitiu je vhodný na všetky vode odolné podlahy v inštitúciách a priemyselných

oblastiach. Zvlášť vhodný na všetky elastické podlahové materiály ako PVC, linoleum, kaučuk a iné špeciálne plastové
a gumené materiály, ako aj tvrdé typy podláh (napr. kameň a lepené drevené podlahy).

■ Nepoužívajte na nelepené drevené podlahy, laminát a korok.

Úplná prehľadnosť vďaka kompletným údajom o zložkách
Informácie o zložkách nájdete v Karte bezpečnostných údajov

Trvalo udržateľný rozvoj a výroba

Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia
Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Pre podrobnejšie informácie pozri technický
informačný list.
Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote.
Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal.

Predajné množstvo

Číslo objednávky 1103685  1 x 10 L

hodnota pH 10

Váš dôveryhodný partner


