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Stosowanie i dozowanie

Dozowanie zgodnie
z zastosowaniem i
stopniem zabrudzenia.
Stosować się do
poniższych instrukcji.

Czyszczenie głębokie:
nakładać na podłogę,
maks. 30 m² naraz,
pozostawić na 10 min. 
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L Wyczyścić podłogę
szorowarką
jednotarczową z
zielonym padem
lub szczotką do
szorowania.
Usunąć brud i stare
warstwy polimerów
przez odkurzanie
na mokro. Wytrzeć
wilgotnym mopem.
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Spryskać podłogę i
wyczyścić maszyną
jednodyskową z
odpowiednim padem.

Uniwersalny środek czyszczący o ekstremalnej skuteczności
■ Do usuwania uporczywych warstw  ■ Krótki czas działania ■ Przyjazny dla
materiałów

Profil produktu
■ Dzięki ekstremalnej skuteczności i gruntownemu doczyszczaniu LINAX extreme rozwiązuje problemy związane z

zaniedbanymi podłogami, usuwając nawet pozostałości po wielu warstwach zabezpieczających. 
■ LINAX extreme nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg i osiąga skuteczność w bardzo krótkim czasie - ok. 10 minut.
■ LINAX extreme wykazuje bardzo dobrą kompatybilność materiałową  poprzez niską wartość pH.

Miejsce aplikacji
LINAX extreme nadaje się do uniwersalnego zastosowania na wszystkich podłogach odpornych na wodę w obszarach
instytucjonalnych i przemysłowych. Szczególnie odpowiedni na wszystkich elastycznych pokryciach podłogowych,
takich jak PCW, linoleum, kauczuk i inne specjalne materiały z tworzywa sztucznego / gumy, a także na twardych
podłogach (np. z kamienia i zabezpieczonych podłogach drewnianych). Nie należy stosować na niezabezpieczonych
podłogach drewnianych*, laminacie i podłogach z korka.
* Wyjątek: szczególny rodzaj strippowania

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki
Produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku. Wrażliwy na działanie mrozu.
Ochrona środowiska: Do specjalnych pojemników na odpady wrzucaj wyłącznie puste opakowania.

Dostępne opakowania

Kod produktu 712840  2 x 5 L
Kod produktu 708604  1 x 10 L

Wartość pH 10

Zaufany partner


