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Karta produktu

Wetrok Antiwax forte classic
Środek do mycia zasadniczego / przemysłowy środek czyszczący
Korzyści:
Wydajny środek do mycia zasadniczego i przemysłowy środek czyszczący.
Idealny do usuwania oleju, tłuszczu i zanieczyszczeń przemysłowych.
Nadaje się do czyszczenia nielakierowanych podłóg drewnianych.
Nadaje się do usuwania powłok polimerowych i woskowych.
Zastosowanie:
Do czyszczenia zmywalnych, odpornych na działanie rozpuszczalników
powierzchni i wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier
itd.).
Warto wiedzieć:
Do czyszczenia powierzchni lakierowanych lub elastomerów (guma, kauczuk)
stosować roztwór o maks. stężeniu 5%.
Właściwości:
słabo pieniący
lekko alkaliczny
zawiera rozpuszczalnik
pH koncentratu:

Dozowanie (do zimnej wody):
Czyszczenie regularne
0,05 l – 0,1 l w 10 l
Czyszczenie okresowe
0,1 l – 0,2 l w 10 l
Czyszczenie zasadnicze
3 l – 5 l w 10 l
Usuwanie wosku
1 l – 3 l w 10 l

Główne składniki:
środki-powierzchniowo czynne, rozpuszczalnik, mydło
Przechowywanie / trwałość:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.
Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.
Zalecane metody użycia:
Wycieranie na mokro (ręczne)

Umyć podłogę w celu związania kurzu lub odkurzyć na sucho. Zanurzyć mop w
roztworze czyszczącym, dobrze wycisnąć, wytrzeć wykładzinę podłogową na mokro.
Szorowanie z odsysaniem

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne
zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć
na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z
odpowiednim padem / szczotką.
Czyszczenie zasadnicze

Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania
kurzu / odkurzyć na sucho. Roztwór środka czyszczącego nanieść na wykładzinę
podłogową, pozostawić na ok. 15 minut, nie pozostawiać do wyschnięcia!
Wyszorować na mokro szorowarką jednotarczową / automatyczną z odpowiednim
padem / szczotką. Pozostawić ponownie na 10 minut. Nie pozostawiać do
wyschnięcia! Odessać rozpuszczoną powłokę / zabrudzenie. Następnie dobrze
spłukać wykładzinę podłogową czystą wodą (do ok. pH 7).
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