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Základní vlastnosti přípravku
MYCÍ POLIŠ S VOSKEM je ideální produkt pro denní údržbu
leštěných nebo voskovaných kamenných podlah. Díky svému
složení v sobě spojuje čistící sílu saponátů s účinností leštících
vosků.
V jednom kroku čistí, oživuje barvu, zvyšuje lesk a zajišťuje
jednotný vzhled podlahy s vysokou odolností proti ošlapu.

Oblast použití
Všechny omyvatelné povrchy, jako je mramor, žula a další
přírodní i umělé kameny, teraco, mozaiky, letěný beton, …

Návod k použití
Ruční mytí v podlahy provádějte přípravkem ředěným ve vodě v poměru 1:30, tedy 40 ml produktu
(asi půl šálku kávy) v 1 litru vody
pokud máte možnost použít po umytí podlahový leštič, použijte ředění 1:15, tedy 80 ml produktu
(asi jeden šálek kávy) v 1 litru vody.
Mytí provádějte mopem nebo hadrem, nechte oschnout a přistupte k leštění.

Praktické rady
Použití teplé nebo horké vody zlepšuje čistící a odmašťovací vlastnosti.
Je vhodné použití dvou kýblů se ždímačem, kde se setřená špína odděluje od čistého roztoku.
Nepřekračujte doporučené ředění. Přečtěte si prosím doporučení na etiketě.
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Přibližná spotřeba výrobku
Pro udržování podlahy z leštěného přírodního kamene postačí 1 l přípravku při doporučeném ředění
na 400/500 m2.

Chemické vlastnosti přípravku
Vzhled
Barva
Vůně
Specifická hmotnost při 20° C
Vodorozpustnost
pH
Skladování při 20° C

tekutina
transparentní
bez zápachu
1,00 ± 0,02
rozpustný v každém poměru
5,5 ± 0,2
24 měsíců v uzavřeném obalu

Více informací o složení poskytuje bezpečnostní list CE.

Balení
Krabice: 12 lahví po 1 l.
Láhve jsou vyrobeny z polyetylénu o vysoké hustotě (HDPE). Po použití by měli být recyklovány
podle stávajících pravidel pro nakládání s odpady.
Kód produktu: 5000240080
Ekvivalent používané jednotky: šálek na kávu = 80 ml

Všechny uvedené údaje jsou výsledky testů a experimentů prováděných v našich laboratořích a kvalifikovaných kamenických
dílnách a je možno je považovat za spolehlivé. Nicméně, vzhledem k velkému počtu faktorů, které mohou ovlivňovat zde
uvedené údaje nepřebíráme formální nebo implicitní záruky. Uživatel přebírá zodpovědnost za použití výrobku a ujistí se o
účinnosti funkcí předem vlastní zkouškou.
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