KARTA UŻYTKOWA PRODUKTU

podłogi

Clinex M6 Medium

Biodegradowalny płyn do codziennego mycia posadzek

•
•
•
•
•
Dostępne
opakowania:

Indeks

Produkt bezpieczny dla środowiska
Doskonale usuwa uciążliwe zabrudzenia takie jak: tłuszcze i smary
Formuła wzbogacona o zwilżacze i detergenty nowej generacji
Przeznaczony do powierzchni odpornych na alkalia
Pozostawia przyjemny zapach

Nazwa indeksu

77-094 Clinex M6 Medium 5 L
77-095 Clinex M6 Medium 10 L

Właściwości:

Sposób użycia:

Nisko pieniący, uniwersalny alkaliczny preparat do codziennego mycia wszelkiego rodzaju twardych, wodoodpornych posadzek. Szybko i skutecznie usuwa
zanieczyszczenia, pozostawiając długo utrzymujący
się przyjemny, owocowy zapach. Nie zawiera alergenów. Dzięki unikalnej formule preparatu, na czyszczonej
powierzchni, tworzy się delikatna powłoka polimerowa,
pielęgnująca oraz zabezpieczająca mytą powierzchnię przed ponownymi zabrudzeniami. Dzięki swoim
nisko pieniącym właściwościom, płyn przeznaczony jest
do mycia zarówno z użyciem mopów, jak i szorowarek
i maszyn jednotarczowych.

1.

2. W zależności od częstotliwości mycia oraz stopnia
zabrudzenia czyszczonych powierzchni, stosować
odpowiednie rozcieńczenia:
Mycie ręczne: 50-500 ml/10 L wody
Mycie maszynowe: 50-200 ml/10 L wody

Kauczuk

Klinkier i terakota

Kostka brukowa

Lastriko

Linoleum

Marmur

PCV

Piaskowiec

płytki ceramiczne

Podłogi sportowe

Posadzka antypoślizgowa
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UWAGA!

BEZPIECZEŃSTWO:

•
•
•

•
•

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem środka, w mało widocznym miejscu, sprawdzić
działanie produktu na niewielkiej powierzchni.
Nie stosować preparatu na powierzchnie nieodporne na wodę.

✓

Nie mieszać z innymi produktami.
Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na
skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
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Powłoki żywiczne

Kamień betonowy

✓

Posadzka laminowana

Gres

~10,5

Gnejs, granit

M6 Medium

Glazura

pH

ZASTOSOWANIA

Drewno lakierowane

INFORMACJE

informacje
& zastosowania

Przed użyciem wstrząsnąć

•
•

Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym
opakowaniu.
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