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

Απόδοση
 Εξίσου κατάλληλο για την αφαίρεση παρκετίνης 

σε δάπεδα από linoleum και από φυσικό 
καουτσούκ, καθώς και για τον καθαρισμό  
δαπέδων από φυσικές και τεχνητές πέτρες

 Διαθέτει ελαφρώς αλκαλικό pH ενός 
καθαριστικού γενικής χρήσης

 Η εξαίρετη συμβατότητα των υλικών εμποδίζει 
την πρόκληση ζημιάς σε επιφάνειες

Αποδοτικότητα
 Αυτός ο ειδικός συνδυασμός συστατικών και οι καλές 

ικανότητες διαβροχής καθιστούν το MAXX Forte2 την 
ιδανική επιλογή για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού

 Γενική χρήση για πολλές εφαρμογές
 Χαμηλός αφρισμός για χειρωνακτικό 

καθαρισμό και καθαρισμό με  μηχανή

Ασφάλεια
 Η απουσία επισήμανσης CLP σημαίνει 

ότι δεν απαιτείται ΠΠΕ

 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΌ ΠΑΡΚΕΤΙΝΗΣ MAXX Forte2

MAXX Forte2
 ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΌ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

* Σύμφωνα με τη νομοθεσία CLP
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MAXX Forte2 9084360 2 x 5L φιάλες

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

Τιμή pH (100%)
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Όδηγίες χρήσης:
Αφαίρεση  Επιστρώσεων :

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

2.  Για την  αφαίρεση των επιστρώσεων, αραιώστε 
MAXX Forte2 σε αναλογία 1:10 έως 1:1, κατά 
προτίμηση 1:3, σε νερό σε έναν κουβά ή στο 
κάδο της μηχανής. Για καθαρισμό γενικής 
βρομιάς ή για χρήση σε μηχανές πλήσεως-
στεγνώματος , χρησιμοποιήστε 2-5 % MAXX 
Forte2 σε νερό.

3.  Εφαρμόστε το διάλυμα στο πάτωμα και αφήστε 
το να δράσει για περίπου 10 λεπτά.

4.  Να καθαρίζετε συστηματικά το πάτωμα με 
βούρτσες. Μην αφήσετε το καθαριστικό διάλυμα 
να στεγνώσει.

5.  Αφαιρέστε το διάλυμα με μια ηλεκτρική σκούπα 
για υγρά.

6.  Ξεβγάλτε πολύ καλά με καθαρό νερό και 
απομακρύνετε το διάλυμα με ηλεκτρική σκούπα 
για υγρά.

7.  Απομακρύνετε το υπόλοιπο νερό με κάποιο 
σύστημα σφουγγαρίσματος με μικροϊνες της 
Ecolab.

Γενικός καθαρισμός:

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

2.  Για καθαρισμό γενικής βρομιάς ή για 
χρήση σε  μηχανές πλύσεως-στεγνώματος, 
χρησιμοποιήστε 2-5 % MAXX Forte2 σε νερό.

3.  Εφαρμόστε το διάλυμα στο πάτωμα και αφήστε 
το να δράσει για περίπου 10 λεπτά.

4.  Να καθαρίζετε το πάτωμα με βούρτσες 
συστηματικά.

5.  Ξεπλύνετε καλά  με καθαρό νερό.

 Προτεινόμενες περιοχές πελατών
 Όλα τα πατώματα που είναι ανθεκτικά στο νερό και τα 

αλκάλια. Δεν είναι κατάλληλο για ξύλινα πατώματα, 
laminate και μοκέτες. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / 
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.

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

1:10-1:1 2-5%

10 L


