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ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ

Το Regain είναι καθαριστικό και απολιπαντικό για δάπεδα κουζίνας, βασισµένο σε ένα µίγµα αλκαλίων χαµηλού 

αφρισµού µε διαλύτες , χωρίς φωσφορικά. Το Regain διασπά τα λίπη και τους δύσκολους ρύπους που συναντώνται 

σε δάπεδα στις κουζίνες και στους χώρους επεξεργασίας τροφίµων. Αποµακρύνει τους οργανικούς ρύπους όπως 

λάδια, λίπη και πρωτεΐνες. Περιέχει άρωµα και χρώµα.

Εφαρµογή : Για τον καθηµερινό και περιοδικό καθαρισµό και απολίπανση όλων των δαπέδων που είναι ανθεκτικά 

στα αλκαλικά διαλύµατα και στο νερό, σε χώρους κουζίνας, καντίνες και χώρους επεξεργασίας τροφίµων. Είναι 

ιδανικό για χρήση σε κεραµικά και αντιολισθηρά εποξειδικά και πορώδη πλακάκια.

�Καθαριότητα : Ο βαθύς καθαρισµός των αντιολισθηρών πλακιδίων, βελτιώνει την εµφάνιση της κουζίνας.

�Ασφάλεια: Χρωµατική κωδικοποίηση, αυξάνει το επίπεδο ασφάλειας  για τους χρήστες και τα τρόφιµα

�Αποδοτικότητα: Η εύκολη απολίπανση των δαπέδων, εξοικονοµεί κόστος.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Συµβουλευτείτε το πλάνο καθαρισµού και την 

ετικέτα του προϊόντος για λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης.

2. Σκουπίστε το δάπεδο για να αποµακρύνετε 

υπολείµµατα ρύπων.

3. Φορέστε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό.

4. Ετοιµάστε το καθαριστικό διάλυµα σε ένα κουβά. 

Αραιώστε 50 – 100 ml Regain σε 5 L νερού, ανάλογα 

µε το επίπεδο των ρύπων. Σε περίπτωση δύσκολων 

ρύπων, πιθανών να χρειάζεται αύξηση της 

δοσολογίας. Για περιοδικό, βαθύ καθαρισµό, αυξήστε 

την συγκέντρωση στο 25%. Συνίσταται η αραίωση 

µέσω δοσοµετρικού µηχανισµού της Ecolab. 

5. Απλώστε το διάλυµα στο δάπεδο. Συνιστούµε την 

χρήση επίπεδου rasanTEC mop.

6. Τρίψτε το δάπεδο µε µία σκληρή βούρτσα ή µε 

µηχανή καθαρισµού δαπέδων.

7. Ξεπλύνετε µε καθαρό νερό.

8. Αποµακρύνετε την περίσσεια του νερού, 

χρησιµοποιώντας λάστιχο δαπέδου.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πριν την χρήση ελέγξτε την συµβατότητα του υλικού, σε 

ένα µικρό, µη ορατό σηµείο του δαπέδου. Η κατάλληλη 

δοσολόγηση εξοικονοµεί κόστη και µειώνει τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 

επαγγελµατική χρήση!

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας παρέχεται στον 

επαγγελµατία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οριοθετήστε την περιοχή καθαρισµού, τοποθετώντας  

προειδοποιητικές πινακίδες «Προσοχή Βρεγµένο 

∆άπεδο» µέχρι να στεγνώσει εντελώς το δάπεδο. Για 

περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε την ετικέτα 

της συσκευασίας και το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες µεταξύ 0° και 35°C, 

αποκλειστικά στον αρχικό κλειστό περιέκτη. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 4 x 5 L
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