PROFESJONALNE ŚRODKI CHEMICZNE

WN51
GRES I PŁYTKI

CZYSZCZENIE PODŁÓG CERAMICZNYCH

Preparat WN-51 Gres i płytki to koncentrat przeznaczony zarówno do mycia codziennego, jak i gruntownego
czyszczenia podłóg wykonanych z płytek gresu polerowanego, podłóg z płytek drobno-szorstkich lub
mikroporowatych. Produkt przeznaczony do mycia gresu w domach, biurach i budynkach użyteczności publicznej.
Poprzez odpowiedni dobór substancji powierzchniowo-czynnych usuwa nawet trudne zabrudzenia, nie
pozostawiając smug ani zacieków, nadając jednocześnie czyszczonym podłogom świeży i przyjemny zapach.
Ponadto posiada właściwości szybkoschnące, co ma duże znaczenia dla ﬁrm, zajmujących się utrzymaniem czystości
w obiektach o dużym natężeniu ruchu jak lotniska, dworce, obiekty handlowe itp. Użyte w preparacie surfaktanty o
właściwościach niskopiennych doskonale nadają się do użycia maszynowego w szorowarkach, gdzie ważne jest
wyeliminowanie zbyt obﬁtego pienienia w zasobnikach z roztworem myjącym. Środek dzięki odpowiednim
właściwościom pieniącym doskonale wypłukuje się z mytych powierzchni, co wpływa na znaczne skrócenie procesu
czyszczenia dużych przestrzeni. Zakres pH roztworu myjącego na poziomie 9,50-10 nie powoduje otwierania się
istniejących w płytkach gresowych porów, co zapobiega szybkiemu ponownemu zabrudzaniu się czyszczonej
powierzchni. Dodatkowo zastosowany zakres pH jest w pełni bezpieczny dla gresów zabezpieczonych powłokami
polimerowymi. Preparat usuwa jedynie zabrudzenia powstałe w skutek użytkowania podłogi, nie wchodząc w reakcję
z powłoką ochronną przez co podłoga pozostaje czysta i lśniąca na dłużej.
Sposób użycia
W zależności od potrzeb, koncentrat należy odpowiednio rozcieńczyć.
Mycie bieżące: 50-100 ml/10 l wody
Doczyszczanie: 1 l/10 l wody
Miejsca o dużym natężeniu ruchu: 100-200ml/10 l wody
Przy użyciu sprzętu ręcznego wskazane jest spłukanie posadzki wodą
Zastosowanie
Preparat WN-51 Gres i płytki przeznaczony jest do mycia i czyszczenia
podłóg wykonanych z płytek gresu polerowanego, podłóg z płytek
drobnoszorstkich lub mikroporowatych zarówno w domach i biurach,
jak i budynkach użyteczności publicznej.
Rodzaj produktu
Koncentrat
Bezpieczeństwo:
Preparat nie zawiera rozpuszczalników ani innych szkodliwych substancji
Bezpieczny dla użytkownika oraz osób korzystających z mytej podłogi.
Działa w bezpiecznym dla powłok ochronnych zakresie pH 9,50-10,00

GRES I PŁYTKI - WN51
Czyszczenie podłóg ceramicznych
Dostępne pojemności: 500ml / 1l. / 5l.
UFI: WM00-G0J8-S000-FFH9
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