
LINAX extreme

Teknisk informaon

Påføring og dosering

Doseres i forhold l
påføring og graden
af lsmudsning.
Følg vejledningen
herunder.

Dybderengøring:
påfør på gulvet (maks.
50 m² ad gangen),
vent 10 minuer. 
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L rengør gulvet med
en maskine med en
single-disc maskine og
en grøn pude eller en
skrubbe-børste. 
Fjern snavset og gamle
polymerlag med en
vådstøvsuger. Tør eer
med en våd moppe.
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L Afrensning: sprøjt på

gulvet og behandl med
en maskine med en
single-disc maskine og
en passende pude. 
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 L Også anvendelig i

tana rengørings- &
hygiejnestaon.

Højeffekv universal grundrens
■ Til vanskelige overflader ■ Hurgtvirkende ■ Skånsom mod materialer

Produktprofil
■ Med den høje ydelse og grundige rengøring er LINAX extreme særligt en problemløser l overbehandlede gulve og

erner endda vanskelige polymerlag.
■ LINAX extreme er velegnet l alle typer gulve og har en ekstrem kort virkningsd — cirka  minuer.
■ LINAX extreme har en høj materialekompabilitet på grund af en lav pH-værdi.

Anvendelsesområde
■ LINAX extreme er velegnet l brug på alle vandbestandige gulve på instuonelle og industrielle områder. Produktet

er særligt velegnet på alle fleksible gulvmaterialer, som fx. pvc, linoleum, naturgummi og andre specielle plast-/
gummimaterialer samt på hårde gulve (f.eks. sten og forseglede trægulve).

■ Må ikke bruges på ikke-forseglede trægulve*, laminat og kork.

*undtagelse: specielt gulvrengøringsmiddel

Ingredienser
Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygg udvikling og fremslling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun l erhversmæssig brug.  For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen. Er ømfindtlig overfor frost.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 716330  2 x 5 L

pH-værdi 10
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