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Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51  

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68 

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0 

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50 

Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00 
 

Podatkovni list izdelka 
 

Wetrok Reshine 
 
   

Sredstvo za vzdrževalno čiščenje tal 
 

 

Prednosti za vas: 

Zelo učinkovito sredstvo za vsestransko vzdrževalno čiščenje. 

Čistilo, ki se močno in hitro veže, ne pušča sledi ter ohranja sijaj tal. 
 

Uporaba: 

Za vzdrževalno čiščenje pralnih, na baze odpornih površin in talnih 

oblog (PVC, naravni in umetni kamen, ploščice klinker, asfalt, linolej, 

kavčuk itd.). 
 

Koristen podatek: 

Izdelek Wetrok Reshine gladi manjše praske in poskrbi za enoten 

videz.  
 

Lastnosti: 

rahlo penjenje 

rahlo alkalno 

rahlo odišavljeno 
 

pH-vrednost koncentrata: 

 
 

Pomembne sestavine: 

tenzidi, milo, topila, vezivo, dišave, konzervirna sredstva 
 

Shranjevanje/rok trajanja: 

Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro  

prezračenem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo.  

Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt.  

Rok trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev. 
 

Priporočeni načini uporabe: 

Mokro brisanje (ročno) 

S talnih površin obrišite prah ali jih posesajte. Talni čistilec z držalom 

napojite z raztopino čistila, dobro ožemite in pomijte talno oblogo. 

Sesanje s krtačenjem 

Raztopino s čistilom nalijte v rezervoar za svežo vodo.  

Odstranite posamezne delce umazanije, obrišite prah/posesajte. 

Talno oblogo temeljito zdrgnite in posesajte z napravo za sesanje s 

krtačenjem in ustreznim nastavkom/krtačo. 

Odstranjevanje veziv (rokometne smole) na športnih površinah 

Najprej preverite, ali so označbe na igrišču odporne na kemikalije. 

Odstranite posamezne delce umazanije, obrišite prah/posesajte. 

Nanesite 10-odstotno raztopino izdelka Reshine in pustite učinkovati 

še 15 minut. Ne dovolite, da se zasuši! Tla v celoti mokro očistite z 

napravo za sesanje s krtačenjem ter pri tem uporabite vodo. 

Neposredno posesajte (pomijte). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Priporočeni odmerki (v hladno vodo): 

 

 
  

Za vzdrževalno čiščenje 

0,1 l–0,2 l na 10 l 
 

 

Vmesno čiščenje 

0,2 l–0,5 l na 10 l 
 

 

Odstranjevanje veziv 

1,0 l na 10 l 

 
 

 


