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Clinex DHS Forte
Płyn do usuwania uporczywych zabrudzeń
Właściwości:
Płyn czyszczący oparty na naturalnych ekstraktach owoców cytrusowych. Czyści
i odtłuszcza powierzchnie wykonane z utwardzanego betonu, ceramiki i PCV. Preparat przeznaczony w szczególności do czyszczenia śladów gumy z posadzek.
Doskonale sprawdza się w usuwaniu śladów po wózkach widłowych z wszelkiego
rodzaju powierzchni. Nie pozostawia smug. Nadaje się do mycia maszynowego
oraz ręcznego.
Zastosowanie:
Produkt do użytku profesjonalnego. Do czyszczenia trudnych zanieczyszczeń
(szczególnie gumy). Mycie hal sportowych – ślady po butach. Mycie obiektów
przemysłowo-produkcyjnych. Może być stosowany także w myciu maszynowym.

Sposób użycia:
1. Przed użyciem wstrząsnąć.
2. Mycie ręczne: w zależności od zabrudzenia stosować roztwór 50-200 ml/1 L wody.
3. Mycie maszynowe: 200-500 ml/10 L wody.
		

		

MYCIE
RĘCZNE

1. Przed rozpoczęciem mycia ręcznego należy powierzchnię zamieść lub odkurzyć.
2. Zanurzyć mop, gąbkę w roztworze roboczym preparatu oraz
lekko wycisnąć.
3. W przypadku mycia posadzki stosować metodę ósemkową
umyć odpowiednią wielkość powierzchni (nie więcej niż 25 m2).
4. Wypłukać mop w wodzie oraz wycisnąć w wyciskarce
		
		

		

MYCIE
MASZYNOWE

UWAGA!
Tylko do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem środka sprawdzić działanie
środka na niewielkiej powierzchni.
W trakcie mycia należy umieścić znak
UWAGA – MOKRA PODŁOGA i pozostawić
go w umytym miejscu aż do całkowitego wyschnięcia powierzchni.
Bezpieczeństwo:
• Nie mieszać z innymi produktami.
• Dodatkowe informacje zamieszczone są
w karcie charakterystyki produktu.
Warunki przechowywania/magazynowania:
• Przechowywać produkt w temperaturze od
5 do 30°C.
• Przechowywać wyłącznie w oryginalnym,
SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu.
Dostępne opakowanie:
5L

1. Stosować zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia myjącego.
2. Przed rozpoczęciem mycia maszynowego należy posadzkę
zamieść lub odkurzyć.
3. Przygotowany roztwór roboczy preparatu wlać do zbiornika
maszyny szorująco - zbierającej.
4. Przy pomocy maszyny szorująco - zbierającej umyć powierzchnię.
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