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NEUTRO FLOOR

ОПИСАНИЕ Неутрален препарат за почистване на деликатни твърди повърхности, специално 
предназначен за мрамор

ХАРАКТЕРИСТИКИ За всички видове миещи се подове, устойчиви на вода
Идеален за миене на деликатни подови настилки като мрамор, теракота тип 
“венецианска мозайка” и “паладиана”, и паркет 
Не е агресивен за восъка, не прави повърхностите матови и след използването му 
подовите настилки изглеждат като нови
Не е необходимо изплакване; не оставя мъгливи петна и ивици
Оставя приятен аромат в помещението

НАЧИН НА УПОТРЕБА И 
ДОЗИРОВКА

Разредете препарата във вода съгласно указанията и го разнесете по повърхностите 
за третиране. Търкайте, за да отстраните най-упоритите наслагвания. Не е необходимо 
изплакване.  ДОЗИРОВКА: 20-40 мл/л (2-4 капачки на всеки 5 литра) в зависимост от 
степента

СПЕЦИФИКАЦИИ Външен вид: Синя прозрачна течност
pH: 7,0 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,000 +/- 0,020

Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не 
спецификация на конкретния препарат.

СЪВМЕСТИМОСТ НА 
ПРОДУКТА

При съмнения, преди използване тествайте съвместимостта с материалите върху 
малък участък на скрито място.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ 
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в 
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация 
относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за 
безопасност.

СЕРТИФИКАТИ / 
СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими 
съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и 
последващите изменения.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ За повече информация относно съставките на продукта направете справка в 
информационния лист за безопасност.
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N CODE 1480 EAN 8032680391194
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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