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Stosowanie i dozowanie

Dozowanie zgodnie
z zastosowaniem i
stopniem zabrudzenia.
Stosować się do
poniższych instrukcji.
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c. Czyszczenie głębokie:

nanieść na podłogę,
pozostawić na 10 min. 

Wyczyścić podłogę
szorowarką
jednotarczową z
zielonym padem
lub szczotką do
szorowania.
usunąć brud i stare
warstwy polimerowe
odkurzaczem
piorącym. Spłukać
czystą wodą.
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L Czyszczenie

intensywne: Może
być stosowany
do czyszczenia
maszynowego. 

Uniwersalny środek do usuwania powłok
■ Silny ■ Wszechstronny ■ Łatwy w użyciu

Profil produktu
■ LINAX plus to uniwersalny środek do usuwania powłok z podłóg.
■ Dzięki swojej wszechstronności LINAX plus usuwa stare, zniszczone warstwy wosku i polimerów.
■ LINAX plus szybko się nakłada. Nie powoduje nieprzyjemnego zapachu w trakcie oraz po zastosowaniu.
■ LINAX plus można utylizować poprzez separatory oleju (ÖNORM B5105).
■ LINAX plus to silny produkt, który dokładnie czyści i idealnie nadaje się do podłóg delikatnych, takich jak linoleum i

guma.

Miejsce aplikacji
■ LINAX plus jest odpowiedni do uniwersalnego stosowania na wszystkich podłogach odpornych na działanie wody

w obszarach przemysłowych i instytucjonalnych. W szczególności nadaje się do stosowania na elastycznych
wykładzinach podłogowych, takich jak PCW, linoleum, kauczuk i inne specjalne materiały gumowe / z tworzyw
sztucznych, a także na podłogach twardych (np. kamień i zabezpieczone podłogi drewniane).

■ Nie należy stosować na niezabezpieczonych podłogach drewnianych, z laminatu i korka.  

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.
Ochrona środowiska: Do specjalnych pojemników na odpady wrzucaj wyłącznie puste opakowania.

Dostępne opakowania

Kod produktu 1303685  1 x 10 L

Wartość pH 10

Zaufany partner


