
Υψηλά συμπυκνωμένο προϊόν, χωρίς επισήμανση, το 
οποίο απαιτεί λιγότερη εκπαίδευση για την ασφάλεια, 
τεκμηρίωση, αποθήκευση και τα σχετικά έξοδα.

Απόδοση
 Καθαρίζει εκτενώς τις επιφάνειες από τη βρομιά και, με την 

τακτική χρήση, μειώνει την προσκόλληση της βρομιάς
 Δυνατότητα υψηλής προσρόφησης βρομιάς και χαμηλού αφρισμού
 Περιλαμβάνει υδατοδιαλυτά πολυμερή ώστε να 

αφήνει μια, αντιρυπαντική μεμβράνη στο πάτωμα 
που θα ανανεωθεί στον επόμενο καθαρισμό

Αποδοτικότητα
 Αποτελεσματικό σε χαμηλή συγκέντρωση (από 0,25%) 

για τη μείωση των εξόδων καθαρισμού
 Αυξάνονται τα μεσοδιαστήματα μεταξύ του καθαρισμού 

συντήρησης και μειώνονται τα έξοδα συντήρησης
 Χρησιμοποιείται με την μέθοδο ψεκασμού spray buffing, αφαιρεί 

τις γρατσουνιές, και αποκαθιστά την αρχική λάμψη

Ασφάλεια
 Η φιλική για τα υλικά φόρμουλα επιτρέπει τη χρήση 

στα περισσότερα αδιάβροχα σκληρά πατώματα
 Η απουσία επισήμανσης CLP σημαίνει ότι δεν απαιτείται ΠΠΕ
 Σύστημα με χρωματική κωδικοποίηση που 

εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείτε πάντα το σωστό 
προϊόν για τη σωστή εργασία καθαρισμού

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΠΑΤΏΜΑΤΑ MAXX Indur2

MAXX Indur2
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΔΙΑΒΡΌΧΗΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΠΑΤΏΜΑΤΑ

* Σύμφωνα με τη νομοθεσία CLP
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MAXX Indur2  9084420 12 x 1L φιάλες
MAXX Indur2  9084440 2 x 5L φιάλες

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΌΘΗΚΕΥΣΗΣ
Η συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης κυμαίνεται 
μεταξύ 0°C και 40°C.

Τιμή pH (100%)
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 Προτεινόμενες περιοχές πελατών
 Καθημερινός καθαρισμός γραφείων, δημόσιων  

κτιρίων, νοσοκομείων, σχολείων, κ.λπ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ / ΠΛΗΡΌΦΌΡΙΕΣ:
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη συμβατότητα των υλικών 
σε μια μικρή, κρυφή περιοχή.
Τοποθετήστε προειδοποιητικές πινακίδες «Προσοχή, υγρό 
πάτωμα» και αφήστε τις εκεί μέχρι η επιφάνεια να είναι 
εντελώς στεγνή.
Κατάλληλο για χρήση σε όλα τα παρκεταρισμένα δάπεδα 
και σε όλες τις υδρόφοβες επιφάνειες (π.χ. πολυουρεθάνη).
Διατίθενται πιστοποιητικά για επιλεγμένα προϊόντα 
απολύμανσης Ecolab.
Εκκρεμεί  επισήμανση EU Flower. DE/020/261
Για επαγγελματική χρήση μόνο!
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον 
επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

Όδηγίες χρήσης:

25-50ml

25-50ml

10 L

Διαβροχή με «κλασικά» 
καθαριστικά προϊόντα

Επίδραση υψηλής διαβροχής

Τεχνολογία υψηλής διαβροχής
 Το MAXX Indur2 έχει ικανότητα υψηλής 

διαβροχής και είναι κατάλληλο για  
υδροαπωθητικές ή πορώδεις επιφάνειες.
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ΜΕΘΌΔΌΣ  ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΌ SPRAY BUFFING :

ΜΕΘΌΔΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΥ ΠΑΤΏΜΑΤΏΝ:

1. Ελέγξτε το  πλάνο  καθαρισμού για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση.

2. Αραιώστε 25 – 50 ml MAXX Indur2 σε 10 L νερό, ανάλογα με το βαθμό βρομιάς.

3. Σκουπίστε το πάτωμα με μια σφουγγαρίστρα μικροϊνών.

4. Δεν απαιτείται ξέβγαλμα.

1. Ελέγξτε το πλάνο καθαρισμού για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση.

2. Αραιώστε 25 - 50 ml MAXX Indur2 σε 500 ml νερό σε μία φιάλη MAXX Indur2 ή απευθείας στο σύστημα 
ψεκασμού του μηχανήματος.

3. Ψεκάστε στο πάτωμα σε περίπου 2 m2 τη φορά και γυαλίστε με μηχανή μονού δίσκου υψηλής ταχύτητας με 
κατάλληλη τσόχα μέχρι το πάτωμα να είναι καθαρό και στεγνό.


