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Použitie a dávkovanie

Dávkovanie podľa
druhu použitia a
stupňa znečistenia.
Dbať na pokyny.  

Základné čistenie:
naneste na podlahu,
nechajte pôsobiť max.
5 minút.

50
-2

00
 m

L/
L vyčistite podlahu

strojom s jedným
diskom a zelenou
podložkou alebo
drhnúcou kefou.

Odstráňte znečistenie
a čistiaci roztok
strojom so saním
vody. Opláchnite alebo
utrite čistou vodou.
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penovým automatom.
 

Intenzívny čistič na keramické dlaždice
■ Vysoká účinnosť ■ Alkalický hĺbkový čistiaci prípravok ■ Na jemný kameň

Profil produktu
■ TANEX ceram je vysoko účinný alkalický intenzívny čistiaci prípravok na jemný kameň a keramické dlaždice.
■ Vďaka svojmu účinnému zloženiu sa rýchlo dostane cez jemné póry a vytiahne hlboké a odolné znečistenie.
■ Tento prípravok emulguje a odstraňuje aj problematické škvrny ako tvrdý povlak či odolná mastnota.
■ Tento účinný a odmasťujúci hĺbkový čistiaci prípravok bol špeciálne vyvinutý na jemný kameň a keramické dlaždice.

Oblasť poutžitia
■ TANEX ceram je vhodný na všetky kamenné materiály s mikropórovitým povrchom ako jemný kameň, kameň,

betónové kocky a prírodný kameň. TANEX ceram možno použiť obzvlášť na rýchle a efektívne čistenie protišmykových
dlaždíc v priemyselných kuchynských priestoroch, ako aj na nadmerne sa znečisťujúce podlahy napr. v potravinách, na
vlakových staniciach atď. Nepožívajte na pórovité vysokosavé dlaždice (napr. cotto), linoleum a gumené podlahy.

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 708723  1 x 10 L

hodnota pH 13

Váš dôveryhodný partner


