
LINAX plus

Teknisk informaon

Påføring og dosering

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

Anvend på gulvet, lad
virke i 10 min. 

rengør gulvet med
en maskine med en
single-disc maskine og
en grøn pude eller en
skrubbe-børste. 
ern snavs og gamle
polymerlag ved hjælp
af en evådsuger. Skyl
med rent vand. 
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L Intensiv rengøring:

Kan anvendes
i automaske
gulvvaskere. 

Universel grundrens
■ Kraig ■ Alsidig ■ Nem påføring

Produktprofil
■ LINAX plus er en universel grundrens l gulve.
■ Gennem sin alsidighed erner LINAX plus gammelt og hårdslidt voks og polymerfilm.
■ LINAX plus er hurgt at påføre og afgiver ingen ubehagelige lugte under og eer påføring.
■ LINAX plus kan bortskaffes med olieseparator (ÖNORM B5105).
■ LINAX plus er et virkningsfuldt produkt, som rengør grundigt og er velegnet l følsomme gulvbelægninger såsom

linoleum og gummi.

Anvendelsesområde
■ LINAX plus er egnet l universel anvendelse på alle vandfaste gulvbelægninger i instuons- og produkonsområder.

Særlig velegnet l alle elasske gulvbelægninger såsom PVC, linoleum, kautjuk og andre særlige plasc- /
gummimaterialer såvel som hårde gulvbelægninger (for eksempel gulve af sten og forseglet træ).

■ Må ikke anvendes på uforseglede trægulve, laminat og kork.

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.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres l genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 716330  1 x 10 L

pH-værdi 10
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