
 

 

 

 

 

 

 

 

Floor Shine 
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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Fényes polimer bevonat újonnan fektetett burkolatok, illetve alaptisztított, használt 

burkolatok védelmére. A készítmény alkalmas továbbá gyári poliuretán bevonattal 

rendelkező burkolatok frissítésére. Ideális otthoni használatra. Rugalmas, fényes 

filmréteggel védi a burkolatot. Csökken a szennyeződés megtapadása, könnyebb a 

tisztántarthatósága.  

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 PVC és linóleum padlóburkolatok. Bizonyos körülmények között használhatja 

gumifelületek kezelésére is, de előtte tesztelje a terméket. 

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Fektetés utáni védelem:  

1. Tisztítsa meg a felületet Clean&Strip tisztítószer használatával.  

2. Alaposan rázza fel a Floor Shine terméket. Vigyen fel egy egyenletes, vékony 

réteget a hígítatlan ápolóból. Ehhez használja a Polish Applicator System vagy a 

Quick Step System termékeinket. 

3. Ha a réteg kellőképpen száraz, vigyen fel egy újabb réteget az elsőre merőleges 

irányban. Nagy terhelésű területeken harmadik réteg felvitele is javasolt. 

4. Hagyja a felületet egy éjszakát száradni. 

PU bevonatolt felületek felfrissítése esetén végezzen alapos előtisztítást. Ehhez zöld pad 

és Clean&Strip/PU Cleaner használatát javasoljuk. 

 

Napi tisztítás:  

Adjon 100-50 ml Floor Shine terméket 10 liter vízhez, és törölje át a padlót a kapott 

oldatta. Enyhe szennyeződés eltávolítására alkalmas. Erősebb szennyezettség esetén PU 

Cleaner rendszeres használatát javasoljuk. 

Megjegyzés: Biztosítson megfelelő szellőztetést a kezelés ideje alatt és száradáskor. 

Higítás nélküli használat esetén óvja a felületet az erős napsugárzástól, a huzattól és a por 

lerakódásától. Jóval a termék használata előtt kapcsolja ki a padlófűtést. 

Kiadósság: 

hígítatlan felhasználás esetén: 2,5-3 liter/100 m
2
 

Napi tisztítás esetén: ~0,2 liter/ 100 m
2 

4 TECHNIKAI ADATOK 

 pH érték: 7,5-8 (koncentrátum) 

ADR/RID: nem minősül veszélyes árunak. 
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CLP: nem besorolt. 

Tartalmaz: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, 

illatanyag, oldószer, ápoló összetevők. 

EUH208: 5-chloro-2- methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] és 2- methyl-2H-

isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) keverékét tartalmazza. Allergiás reakciót válthat 

ki. 

A kiürült csomagolás háztartási- vagy szelektív hulladékként kezelhető. 

Tartalmaz tartósítószert. Más összetevők illatanyagok, adalék- és ápolóanyagok. 

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, a saját csomagolásában tárolandó. Gyermekek elől 

elzárva tartandó.  
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 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 


