
                INFORMACJA TECHNICZNA 

RZ 2 

Środek do czyszczenia i pielęgnacji na bazie mydła 

Art. Nr 600.992 10x1L-kanister 

 środek do czyszczenia i pielęgnacji na bazie mydła 

 idealny do stosowania w salach sportowych (przebadany zgodnie z DIN 18032) 

 nie zmienia właściwości poślizgowych podłogi (certyfikat dostępny na żądanie) 

 Do stosowania na wszystkich wodoodpornych i niezabezpieczonych podłogach 

 Tworzy odporną na zabrudzenia, jedwabiście matową powierzchnię 

 Daje bardzo dobre wyniki czyszczenia 

 Dzięki polerowaniu umożliwia powstanie filmu ochronnego o wysokim połysku 

 Redukuje nieprzyjemne „skrzypienie” 

 Przeznaczony do stosowania w automatach czyszczących 

Obszar zastosowania 

Uniwersalny środek czyszczący, o właściwościach pielęgnujących, do wszystkich wodoodpornych podłóg, 

szczególnie do PCV, kauczuku, linoleum, naturalnego i sztucznego kamienia, nieszkliwionego klinkieru i płytek 

podłogowych. Szczególnie zalecany do pielęgnacji podłóg w salach sportowych. W przypadku stosowania 

produktu w automatach czyszczących wytwarzana jest niewielkie ilości piany. Produkt nie jest przeznaczony do 

podłóg drewnianych i podłóg zabezpieczonych poliuretanem.  

Sposób użycia i dozowanie 

Pierwsza pielęgnacja: rozcieoczony produkt (0,5-1 l produktu na 8 l wody) nanieśd na czyszczoną powierzchnię. 

Nie wcierad dokładnie, pozostawid do wyschnięcia. Polerowanie z użyciem pada rotacyjnego lub miękkiej 

szczotki zwiększa połysk czyszczonej powierzchni.  

Czyszczenie codzienne: w zależności od stopnia zabrudzenia stosowad 20-40 ml produktu na 8 l wody. W 

przypadku używania automatu czyszczącego stosowad roztwór o stężeniu nie większym niż 0,5% lub stężeniu 

wskazanym przez producenta urządzenia.  

Za szkody poniesione w wyniku niewłaściwego stosowania produktu nie ponosimy odpowiedzialności.  

Dane techniczne 

Postad   zielona ciecz 

Zapach   mydlany 

Lepkośd   lekko lepki 

Gestośd   1015 g/l 

pH (koncentrat)  11 

 

Zawiera: anionowe środki powierzchniowo czynne (<5%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (<5%), 

kompozycje zapachowe (d-limonen). 

 

Data ważności: w oryginalnym opakowaniu min. 1 rok. Chronid przed mrozem i gorącem.  

 

Zastosowane w produkcie środki powierzchniwo czynne spełniają wymagania biodegradowalności zgodnie z 

rozporządzeniem WE 648/2004. 



Produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia człowieka i 

dla środowiska.  

Produkt nie jest niebezpieczny w transporcie.  


