Почистващ препарат

Описание на продукта

Технически характеристики

Roc Neutre е неутрален почистващ препарат, приятно
ароматизиран и обогатен със специални вещества за
лесно и ефикасно отстраняване на леки замърсявания.
Roc Neutre не образува пяна и е разработен за ежедневно
или регулярно почистване с помощта на еднодискови
подопочистващи машини на подове, които предварително
са обработени със защитни покрития.

Външен вид:
Плътност:
pH:
Биоразградимост:

прозрачна зелена течност
1,0 ± 0,1
Невъзпламеним
7 ± 0,1
> 90%

Опаковка и съхранение
Туби по 20 л, варели по 200 л

Продуктът може да бъде съхраняван в продължение на 1
Roc Neutre преди всичко се препоръчва за неутрализиране
на повърхности, обработени с помощта на силно действащи година в оригиналната си неразпечатана опаковка, като
трябва да се държи в затворено и защитено от измръзване
почистващи препарати от типа на стрипърите.
помещение.
Разходна норма
2
Приблизително 1 л от неразредения продукт за 50 м .
Мерки за безопасност
Информационните листове за безопасност са налични при
поискване.

Начин на полагане
• Пригответе 1% разтвор на Roc Neutre (една част Roc
Neutre към 100 части чиста вода), който разтвор изсипете в
резервоара на подопочистващата машина, оборудвана с
червен или бял пад.
• Изключете изсмукващата система на машината или просто
не използвайте прахосмукачка за мокро почистване.
• С получения разтвор измийте пода внимателно няколко
пъти (минимум два).
• При последното обработване включете изсмукващата
системана машината или използвайте прахосмукачка за
мокро почистване, за да оберете суспензията, след което
трябва да остане перфектно чиста повърхност.
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При взети всички необходими мерки за съответствие на продуктите с техническите данни, всички препоръки и предложения във връзка с използването на тези продукти се правят
без гаранция, тъй като условията на полагане и употреба са извън контрола на нашата компания. Клиентът остава отговорен относно преценката за пригодността на всеки един
продукт към изискванията на отделния проект и реалните условия на употреба.

