
Υψηλά συμπυκνωμένο προϊόν, χωρίς επισήμανση, το 
οποίο απαιτεί λιγότερη εκπαίδευση για την ασφάλεια, 
την τεκμηρίωση, την αποθήκευση και τα σχετικά έξοδα.

Απόδοση
 Αφαιρεί εύκολα υπολείμματα σαπουνιού, 

δερματικό λίπος και βρομιά
 Ιδανικό για όλες τις επιφάνειες 

που είναι ευαίσθητες στα οξέα σε 
χώρους υγιεινής π.χ. μάρμαρο

 Αφήνει ένα ελαφρύ, φρέσκο άρωμα

Αποδοτικότητα
 Αποτελεσματικό σε χαμηλή συγκέντρωση (από 

0,25%) για τη μείωση των εξόδων καθαρισμού

Ασφάλεια
 Η απουσία επισήμανσης CLP σημαίνει 

ότι δεν απαιτείται ΠΠΕ
 Σύστημα με χρωματική κωδικοποίηση που 

εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό 
προϊόν για τη σωστή εργασία καθαρισμού 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΓΙΑ ΧΏΡΌΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ MAXX Into Alk2

MAXX Into Alk2
ΑΛΚΑΛΙΚΌ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΓΙΑ ΧΏΡΌΥΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

* Σύμφωνα με τη νομοθεσία CLP
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MAXX Into Alk2  9084740 12 x 1L φιάλες
MAXX Into Alk2  9084760  2 x 5L φιάλες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΌΘΗΚΕΥΣΗΣ
Η συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης κυμαίνεται 
μεταξύ 0°C και 40°C.

Τιμή pH (100%)

7 8 9 10 11 12 13 14

 Προτεινόμενες  περιοχές πελατών
 Για όλες τις πλενόμενες επιφάνειες σε χώρους υγιεινής, 

ιδιαίτερα κατάλληλο για μάρμαρο και μωσαϊκό. 

Βιωσιμότητα
 Υπερ-συμπυκνωμένες φόρμουλες που μειώνουν  

το κόστος μεταφοράς.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ / ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ:
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συμβατότητα των 
υλικών σε μια μικρή, κρυφή περιοχή.
Τοποθετήστε προειδοποιητικές πινακίδες «Προσοχή, 
υγρό πάτωμα» και αφήστε τις εκεί μέχρι η επιφάνεια 
να είναι εντελώς στεγνή.
Εκκρεμεί  επισήμανση EU Flower. DE/020/265

Για επαγγελματική χρήση μόνο!
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον 
επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.
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Όδηγίες χρήσης:

8 - 40 ml

4 L

1 2 3 4 5

1. Ελέγξτε το πρόγραμμα υγιεινής για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση.

2. Αραιώστε 8-40 ml MAXX Into Alk2 σε 4 L νερό. Σε επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε χωρίς αραίωση.

3. Εφαρμόστε το καθαριστικό διάλυμα σε πανί μικροϊνών ή σπόγγο. Σκουπίστε την επιφάνεια. Συνιστάται η χρήση 
MAXX Into Alk2 σε συνδυασμό με πανιά μικροϊνών Polifix με χρωματική κωδικοποίηση  για να αποφευχθεί η 
διασταυρούμενη επιμόλυνση.

4. Ξεβγάλτε με νερό ή σκουπίστε με ένα καθαρό, νωπό πανί.

5. Για χειρωνακτικό καθαρισμό των πατωμάτων, συνιστάται το προϊόν σε συνδυασμό με τα συστήματα 
σφουγγαρίσματος με μικροϊνες Ecolab.


