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

Απόδοση
 Το λείο προστατευτικό φιλμ ελαχιστοποιεί την προσκόλληση 

βρομιάς και ενισχύει την εμφάνιση του πατώματος
 Εξαίρετη αντίσταση στις γρατσουνιές, τα 

σημάδια και τη βρομιά λόγω κίνησης
 Με ανώτερες ιδιότητες εφαρμογής και σχηματισμού φιλμ

Αποδοτικότητα
 Με την εφαρμογή του προϊόντος σύντομα 

μετά  το αφαιρετικό εξοικονομείται χρόνος και 
ελαχιστοποιούνται τα έξοδα επίστρωσης

 Προστασία μεγάλης διάρκειας και υψηλής 
λάμψης, με χαμηλά έξοδα συντήρησης

 Ευκολία στην εφαρμογή και αποκατάσταση

Ασφάλεια
 Η φόρμουλα χωρίς μεταλλικά άλατα και πλαστικοποιητή 

TBEP έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή επίπτωση στο περιβάλλον 
και στην ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο

 Η απουσία επισήμανσης CLP σημαίνει 
ότι δεν απαιτούνται ΠΠΕ

 Σύστημα με χρωματική κωδικοποίηση που 
εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό 
προϊόν για τη σωστή εργασία καθαρισμού 

Πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18032**

 ΠΑΡΚΕΤΊΝΗ MAXX Isi2

MAXX Isi2
ΠΑΡΚΕΤΊΝΗ ΓΕΝΊΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

* Σύμφωνα με τη νομοθεσία CLP  ** Για γήπεδα ώστε να βελτιωθεί η αντίσταση στην ολίσθηση
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MAXX Isi2    9084620  2 x 5L φιάλες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Αποθηκεύστε σε μέρος χωρίς παγετό.

Τιμή pH (100%)

7 8 9 10 11 12 13 14

Προτεινόμενες περιοχές πελατών
 Όλα τα αδιαβροχοποιημένα πατώματα εκτός από ξύλινα 

πατώματα, λαμινάτ, χαλιά και πατώματα που δεν συνιστώνται 
για επίστρωση. Ίδανικά για λινοτάπητες σε σχολεία, 
νηπιαγωγεία και άλλες δημόσιες περιοχές με υψηλή κίνηση.

Ίδιότητες των νέων μας 
παρκετινών για τα πατώματα  
 Νέα γενιά πολυμερών. 
 Ίδιότητες αυξημένης προσκόλλησης 

χάριν στα ειδικά συστατικά.
 Η εναπομένουσα υγρασία δεν αποκολλάει την επίστρωση.
 Αυξημένη αντοχή στις εκχύσεις των απολυμαντικών.

ΕΊΔΊΚΕΣ ΣΗΜΕΊΩΣΕΊΣ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ:
Τοποθετήστε προειδοποιητικές πινακίδες «Προσοχή, 
υγρό πάτωμα» και αφήστε τις εκεί μέχρι η επιφάνεια 
να είναι εντελώς στεγνή.

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

Οδηγίες χρήσης:

Επίστρωση των «νωπών» 
λινοταπητών 

1 2 3 4

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

2.  Εφαρμόστε αφαιρετικό παρκετίνης  στο πάτωμα εκτενώς για να αφαιρέσετε τη βρομιά και όλες τις 
παλιές επιστρώσεις. Μπορείτε να επιτύχετε εξαίρετα αποτελέσματα  με το Maxx Forte2.

3. Για λινοτάπητες, πορώδη ή φθαρμένα πατώματα, αφήστε το πάτωμα να στεγνώσει για 30 λεπτά 
μετά την απογύμνωση. Εφαρμόστε 2 - 3 επιστρώσεις MAXX Isi2, χωρίς αραίωση, στο πάτωμα 
χρησιμοποιώντας το σύστημα Rasant. Αφήστε κάθε επίστρωση να στεγνώσει πριν εφαρμόσετε τη νέα 
επίστρωση.

4. Για καθαρισμό συντήρησης του επιστρωμένου πατώματος, συνιστάται το MAXX Indur2 για 
χειρωνακτικό καθαρισμό και το MAXX Magic2 για καθαρισμό με μηχάνημα.


