
TANEX vivaceram

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozuj zgodnie
z zaleceniami
i poziomem
zabrudzenia.
Przestrzegaj poniżych
instrukcji.

Czyszczenie głębokie:
Nanieść na podłogę,
pozostawić na maks. 5
min.
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L Wyczyścić podłogę
szorowarką
jednotarczową z
zielonym padem
lub szczotką do
szorowania.

Usunąć brud i
roztwór czyszczący
odkurzaczem
piorącym. Przepłukać
lub przetrzeć czystą
wodą.

wytrzeć podłogę
czystym mopem. 

Może być stosowany
do czyszczenia
maszynowego. 
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L Czyszczenie

serwisowe: Umyć
podłogę czystym
mopem. 

Silny środek czyszczący do płytek ceramicznych
■ Silny ■ Alkaliczny ■ Szybkodziałający

Profil produktu
■ TANEX vivaceram to silny, alkaliczny środek czyszczący, stworzony do stosowania na płytkach gresowych i

ceramicznych. 
■ Wysoce efektywna formuła szybko dostaje się do mikroporów wyciągając głębokie i uporczywe zabrudzenia.
■ Dzięki doskonałym właściwościom emulgującym usuwa nawet dogłębne zabrudzenia i tłuszcz.

Miejsce aplikacji
■ Nadaje się do wszystkich materiałów o mikroporowatej powierzchni, takich, jak płytki gresowe, ceramiczne płytki

szkliwione, posadzki betonowe i wykonane z kamienia naturalnego. TANEX vivaceram nadaje się w szczególności do
szybkiego i efektywnego czyszczenia posadzek antypoślizgowych w kuchniach przemysłowych i innych obszarach, w
których występują silne zabrudzenia na podłogach, jak np. sklepy spożywcze, dworce kolejowe, itp. Nie stosować na
porowatych, chłonnych płytkach (np. coo), linoleum i wykładzinach gumowych.

Skład
Lista składników podana jest w karcie charakterystyki

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku. Wrażliwy na działanie mrozu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady. 

Dostępne opakowania

Kod produktu 713855  2 x 5 L

Wartość pH 1 % 12
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