Polimer alapú tisztítószereket ajánlunk a karc-, és
sérülésmentes padlófelületért. Csúszásmentes
felületet biztosítanak, így használatuk biztonságos. A
Clinex Dispersion termékek csillogó felületet és teljes
padlóvédelmet biztosítanak.

padlóvédelem
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Clinex Dispersion HARD

Clinex Dispersion SOFT

Akril és poliuretán polimer alapú padlóápoló
tisztítószer. Tartós, magas fényű réteget ad a
felületnek, mely véd a felületi sérülésektől. A
polimer védőréteg hosszantartó és intenzív
ragyogást biztosít. Bármely típusú, pl. vinil,
csempe, terrazzo, beton, PVC, tarkett, stb,
padlófelületre alkalmazható.
Felettébb igénybe vett, erős gyalogos
forgalommal terhelt (pl. lobbik, várótermek,
stb.) felületeken javasolt. A megtisztított
felület csúszásmentes. A termék rendszeres
használatával fényesebb és ellenállóbb lesz a
padlózat.
Szárazanyag tartalom: 25 %.
Felhasználási javaslat:
Vinil, csempe, terrazzo, beton, PVC, tarkett, és
más padlózat polírozására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Tisztítsa meg a polirozandó felületet, távolítsa el az esetleges régi
polimer réteget. Zsírmentesítse, és semlegesítse
a felületet, majd várja meg, míg teljesen megszárad. A tökéletesen száradt felületre vigyük fel
a terméket felmosóval vagy puha textília segítségével. A kívánt eredménytől függően vigye
fel 2-3 rétegben. Az egyes rétegek felvitele után
hagyja a felületet száradni minimum 40 percig. A
teljes polírozás végén hagyja száradni a felületet
legalább 1,5 órát.
Optimális használati körülmény: 20 °C és 60
%-os relatív páratartalom.
Vigyázat:
A teljes polírozás után 24 óráig védje a padlót
az erős gyalogos forgalomtól. Ne használjon
erősen lúgos tisztítószereket, melyek károsíthatják a felvitt védőréteget.

Akril polimer alapú padlóápoló tisztítószer,
mely tartós réteget kölcsönöz a felületnek A
megtisztított felület csúszásmentes. A termék
rendszeres
használatával
fényesebb
és
ellenállóbb lesz a padlózat.
Szárazanyag tartalom: 20%
Felhasználási javaslat:
Vinil, csempe, terrazzo, beton, PVC és más
padlózat polírozására.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. Tisztítsa meg a
polírozandó felületet, távolítsa el az esetleges
régi polimer réteget. Zsírmentesítse, és
semlegesítse a felületet, majd várja meg míg
megszárad teljesen. A tökéletesen száradt
felületre vigye fel a terméket felmosó vagy
puha textília segítségével. A kívánt eredménytől
függően vigye fel 2-3 rétegben. Az egyes
rétegek felvitele után hagyja a felületet száradni
minimum 40 percig. A teljes polírozás végén
hagyja száradni a felületet legalább 1,5 órát.
Optimális használati körülmény: 20°C és 60
%-os relatív páratartalom.
Vigyázat:
A teljes polírozás után 24 óráig védje a padlót
az erős gyalogos forgalomtól. Ne használjon
erősen
lúgos
tisztítószereket,
melyek
károsíthatják a felvitt védőréteget.
Használat előtt végezzen tesztet egy alig látható
helyen.

Polimeres magas fényű padlóvédőszer

77-671
KTM 1L
5L 77-672

Polimeres padlóvédőszer

77-673
KTM 1L
5L 77-674

Clinex Dispersion CARE

Clinex Dispersion STRIPPER

Univerzális padlóisztítószer

Polimer eltávolító padlótisztítószer

Fékezett habzású, különösen hatékony és
gyors padlótisztítószer vízálló, padlóburkolat
takarítására.
Védőréteggel
ellátott
vagy
védőréteg nélküli felületekre jól használható.
Kézi és gépi tisztításra is egyaránt használható.
Felhasználási javaslat:
Minden polimer védőréteggel kezelt vinil, kaucsuk, beton, vagy kerámia burkolatú
padlófelületekre.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó. A szennyezettség
mértékétől függően az alkalmazandó hígítás:
Gépi, kézi tisztítás vagy szórófejes alkalmazás,
permetező vagy kézi tisztítás esetén:
25-50 ml termék/ 10 l víz.
A polimerrel bevont padlózat esetén:
20-50 ml termék/ 10 l víz hígítást alkalmazva a
polimer réteg megvédhető.

7,5
77-676
KTM 5L
10L 77-677

77-678
KTM 1L
5L 77-679
10L 77-680
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Hosszú időn át polimer tartalmú szerrel
kezelt padlófelületekről a polimer védőréteg
eltávolítására
kifejlesztett,
nagyon
erős
hatású termék. Képes a polimer réteget olyan
felületekről is eltűntetni, ahol azt hagyományos
tisztítószerek egyáltalán
nem, vagy csak
részben képesek eltávolítani.
Felhasználási javaslat:
Vízálló, lúgálló padlófelületekhez: linóleum,
kaucsuk, PVC, poliolefin, természetes és
mesterséges kő.
Használati útmutató:
Használat előtt felrázandó.
A
tisztítandó
felület
szennyezettségétől
függően,
az
ajánlott
hígítási
arány:
1:4. Higítás nélkül eltávolítja a polimer
bevonatokat.
Oszlassa
el
a
felületen
koncentráltan, hagyja hatni 10-15 percig
majd mielőtt megszáradna, súrólópárnával
könnyedén el lehet távolítani a szennyeződést
és a polimereket. Mivel a termék savas, semlegesíteni kell a felületet, például M3 Acid
termékünkkel, majd öblítse le vízzel és szárítsa
meg.

