
 

 

 

 

 

 

 

 

Active Cleaner R 280 
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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Aktív tisztítószer, mely eltávolítja a makacs koszt és a zsíros szennyeződéseket a polimer 

bevonat károsítása nélkül. 

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 PVC, linóleum és gumi burkolatokra. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Fektetés utáni tisztítás: 
Porszívózza át a felületet. Hígítsa vízzel az Active Cleaner R 280-at 1:5 és 1:10 közötti 

arányban. A hígítási arányt a tisztítandó felület szennyezettsége szerint állítsa be. Vigye 
fel a tisztítószert a felületre, oszlassa el, majd hagyja hatni nagyjából 10 percig. Tisztítsa át 

a felületet súrolóval, pad masterrel vagy monodisc készülékkel. Gyűjtse össze a fellazított 

koszt vízgyűjtős porszívóval, gumi éllel vagy egy széles fejű, abszorbens moppal. Tiszta 

vizes moppal törölje teljesen tisztára a felülete. 

Kiadósság: 1 liter = 100 m² 

Általános tisztítás: 
Hígítsa vízzel az Active Cleaner R 280-at 1:50 és 1:100 közötti arányban. Tisztítsa át a 

felületet súrolóval, pad masterrel vagy monodisc készülékkel. Gyűjtse össze a fellazított 

koszt vízgyűjtős porszívóval, gumi éllel vagy egy széles fejű, abszorbens moppal. Enyhe 

szennyezettség esetén törölje át a felületet 1:200 arányú keverékkel. 
Kiadósság: 1 liter = 400 m² 

Megjegyzés: Ne használja érzékeny felületeken (fa, fém, lakkozott vagy politúrozott 

felületeken). Az Active Cleaner R 280 nem oldja a polymer bevonatot, e célra használjon 

Clean and Stripet vagy Super Basic Cleanert. 

4 TECHNIKAI ADATOK 

 pH érték: 8,5 (koncentrátum) 

Tisztító- és ápolótermékekre vonatkozó kód (Giscode):  GE 50 

Összetételére vonatkozó adatok (EC javaslat): 5-15% anionos felületaktív anyag, 

kevesebb, mint 5% nem ionos felületaktív anyag, kevesebb, mint 5% amfoter felületaktív 

anyag. Tartósítószert tartalmaz. Egyéb összetevők: alkohol, aromák. 

Száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában, gyermekek elől elzárva tartandó. 

5 MINŐSÉGELLENŐRZÉS 

 Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH, Metzingen (FIGR) német 
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intézmény által tesztelt. 

6 EGYSÉG MÉRETEK 

 750 ml flakon  

5 liter kanna  

10 liter kanna 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Schutz Magyarország 

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval 
Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója 
(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek) 

  

Fejlesztés Gyártás Logisztika Dr. Schutz Magyarország 

Dr. Schutz Group GmbH. Örkönd Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf H-9121 Győrszemere, Pacsirta u. 3. 

Telefon: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 16 Telefon: +36 30 861-9461 

Fax: +49 - (0) 51 52 - 97 79 – 26   

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com info@dr-schutz.hu · www.dr-schutz.hu 

 

 A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett 

legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel 
betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű 

termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink 

használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel 

az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való 

alkalmasságát saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és 

nem használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik 

a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is 


