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Lietošana un dozēšana

Dozēt atkarībā no
lietošanas veida un
netīrības pakāpes.
Ievērot sniegtās
instrukcijas. 

Dziļa tīrīšana: uzklājiet
uz grīdas, atstājiet ne
ilgāk kā 5 minūtes.
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L Izmazgājiet grīdu
ar viendiska grīdas
mazgāšanas iekārtu
un zaļo paliktni vai
beržamo suku. 

Noņemiet netīrumus
un tīrīšanas šķīdumu,
izmantojot ūdens-
iesūkšanas tīrītāju.
Noskalojiet vai
noslaukiet, izmantojot
tīru ūdeni.

noslaukiet grīdu ar tīru
vīkšķi.

var izmantot
automātiskajās grīdu
uzkopšanas iekārtās. 
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L Tīrīšana un apkope:

Izmazgāt grīdu ar tīru
slotu. 

Intensīvs, bāzisks tīrīšanas līdzeklis keramikas flīzēm
■ Efektīvs ■ Bāzisks ■ Ātras iedarbības

Produkta apraksts
■ TANEX vivaceram ir intensīvs, bāzisks tīrīšanas līdzeklis, kas paredzēts īpaši lietošanai uz akmens un keramikas

plāksnēm.
■ Tā īpaši spēcīgā formula tam ļauj ātri izlauzties caur mikro smalkajām porām un atdala dziļos un iesīkstējušos traipus.
■ Pateicoties lieliskajām emulģējošām īpašībām, dziļais tīrītājs izņem pat iesīkstējušas nogulsnes vai taukus.

Pielietojuma sfēra
■ Piemērots visiem akmens materiāliem ar mikroporu virsmu, piemēram, smalkai keramikai, keramikai, betona blokiem

un dabīgiem akmeņiem. It īpaši TANEX vivaceram var izmantot ātrai un efektīvai neslīdošu flīžu tīrīšanai rūpnieciskās
virtuvēs, kā arī vietās, kur grīdas ir ļoti netīras, piemēram, pārtikas veikalos vai dzelzceļa stacijās. Nelietojiet uz
porainām, izteikti absorbējošām flīzēm (piemēram, cotto), linoleja un gumijas grīdām.

Sastāvs
Sastāvdaļu sarakstu, lūdzu, skatiet drošības datu lapā.

Ilgtspējīga attīstība un ražošana

Produkta drošiba, uzglabašana un ar vidi saistitie noradijumi
Drošība: Lietot tikai rūpniecības instalācijās. Lai iegūtu sīkāku informāciju, skatiet drošības datu lapu.
Uzglabāšana: Uzglabāt istabas temperatūrā oriģinālajā iepakojumā. Sargat no sala.
Vide: Iesaiņojumu izmest tikai pilnībā iztukšotu.

Preces vienības

Pasūtījuma Nr. 713855  2 x 5 L

pH vērtība 1 % 12

Jūsu uzticams partneris objektā


