LINAX extreme
Προϊόν υψηλής απόδοσης,
για βαθύ αρχικό καθαρισμό
Σύνθεση:
Σύνθεση:

Το LINAX extreme περιέχει: <5% ανιονικά τασιενεργά, μη
ιονικά τασιενεργά, σαπούνι.
pH: ~10

Ιδιότητες:
Ιδιότητες:

•καθαριστικό για βαθύ αρχικό καθαρισμό υψηλής
απόδοσης
•εξαιρετικά δυνατό και πολύ αποτελεσματικό
•αποτελεί λύση για προβλήματα, ιδιαίτερα σε δάπεδα
πολλαπλών επιστρώσεων
•ιδιαίτερα μικρός χρόνος δράσης, max. 10 λεπτά
•κατάλληλο για όλους τους τύπους δαπέδων
•υψηλή συμβατότητα λόγω του χαμηλού pH

Περιοχή εφαρμογής:
εφαρμογής:

Για γενική εφαρμογή σε όλα τα δάπεδα. Είναι ιδανικό για
ελαστικά δάπεδα όπως PVC, Linoleum, καουτσούκ και
άλλα εξειδικευμένα συνθετικά υλικά και σκληρά δάπεδα.
Είναι ακατάλληλο για ξύλινα δάπεδα χωρίς παρκέ,
laminate, ή φελλό. Διαλύεται σε νερό σε οποιαδήποτε
αναλογία. Καθαρίζει χωρίς δυσάρεστες οσμές κατά την
διάρκεια της εργασίας και μετά το καθάρισμα.

Εφαρμογή:
Εφαρμογή:

Για τη μέγιστη αποδοτικότητα εφαρμόστε το LINAX
EXTREME σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Μέθοδος Καθαρισμού
Αφαίρεση πολλαπλών επιστρώσεων
σφραγιστικού πόρων Polymer
Αφαίρεση μερικών υπολειμμάτων
πάνω στην επίστρωση
Αφαίρεση παρκετίνης
Τελικός καθαρισμός κτιρίων πριν την
παράδοσή τους

Δοσολογία
%
20%
10%
3-5%
περίπου 3%

Δοσολογία σε ml
1,6Lt LINAX extreme/
8Lt διάλυμα εφαρμογής
800ml LINAX extreme/
8Lt διάλυμα εφαρμογής
30-50ml LINAX extreme/
1Lt διάλυμα εφαρμογής
240ml LINAX extreme/
8Lt διάλυμα εφαρμογής

Διατίθεται στην Ελλάδα από: ECOLINE Α.Ε.,
Α.Ε Γ.Παπανδρέου 91, Ζωγράφου,
15773, Αθήνα Τηλ.: 2107713906-7 Fax: 2107713908,
sales@ecolinehellas.gr info@ecolinehellas.gr www.ecolinewww.ecoline-ellas.gr

Για βαθύ καθαρισμό αφήστε το για πολύ σύντομο χρόνο να
δράσει, max. 10 λεπτά, και χρησιμοποιήστε περιστροφική
μηχανή μονού δίσκου με πράσινη τσόχα ή βούρτσα για να
καθαρίσετε. Απομακρύνετε τις διαλυμένες βρωμιές τελείως.
Σφουγγαρίστε μία φορά με καθαρή σφουγγαρίστρα. Δεν
χρειάζεται ξέβγαλμα. Συνιστάται να δουλέψετε το δάπεδο
σε μικρά τμήματα για να αποφύγετε την ενέργεια του
στεγνώματος.

Προφυλάξεις κατά τη Χρήση:
Χρήση:

Ερεθιστικό. Ερεθιστικό για τα μάτια. Μακριά από παιδιά.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής
με τα μάτια, ξεβγάλετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε
ιατρική συμβουλή. Το προϊόν και το δοχείο πρέπει να
απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο. Σε περίπτωση
κατάποσης, αναζητείστε ιατρική συμβουλή αμέσως και
δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

Οικολογία:
Οικολογία:

Αυτό το προïόν υπάγεται στην νομοθεσία περί
προστασίας του περιβάλλοντος από απορρυπαντικά και
καθαριστικά καθώς επίσης και στους όρους για
βιοδιασπασιμότητα των πρώτων υλών. Περισσότερες
πληροφορίες όσον αφορά των συμπεριφορά του
προïόντος προς το περιβάλλον μπορούν να ζητηθούν.
Προϊόν αυστηρά για επαγγελματική χρήση. Προστατέψτε
το από την παγωνιά.
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