
 

Powerclean MR 

Základní čistič pro stroje 

 

Pro průmyslové použití. Tento informační list je pouze orientační. Údaje zde uvedené 

reflektují současný stavu našich znalostí a zkušeností. V žádném případě nezprošťuje 

uživatele od potřeby provádět testy vhodnosti produktu pro daný účel. Údaje zde uvedené 

nepřestavují záruku vlastností a stability produktu. Technické změny vyhrazeny. Pokyny z 

aktuálního evropského bezpečnostního listu musí být dodrženy. 
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➢ Efektivní čistič 

➢ Tvoří ochranný film 

➢ Saténově matný-lesklý 

➢ Příjemná vůně 

 

Powerclean MR je čistící a leštící přípravek s nízkou pěnivostí pro použití v strojích 

pro čištění podlah. Zvlhčující přísady zůstávají na vyčištěném povrchu a po vyschnutí 

vytvářejí matný lesklý film. Ochranná fólie se nevytváří po opakovaném použití, 

takže podlaha není přetížena. Powerclean MR silně čistí a poskytuje příjemnou vůni 

do čisté místnosti. Powerclean MR čistí a stará se o všechny povrchy, které lze otřít, 

např. přírodní a syntetické kameny, podlahy z PVC, gumy a epoxidové pryskyřice. 

Linoleum by se nemělo čistit Powerclean MR! Powerclean MR je také vhodný pro 

ruční čištění. 

 

Čištění strojem : 

Smíchejte 100 - 500 ml produktu s 10 litry studené vody. 

 

Čištění údržby / ruční čištění: 

Smíchejte 50 - 100 ml produktu s 10 litry vody. 

Teplá voda zlepšuje výsledek čištění, ale neměla by být použita na syntetických 

podlahách. 

Testujte kompatibilitu materiálů před prvním použitím. 

 

Technické údaje : 

 

 

  

Složení : Povrchově aktivní látky (aniontové / neionogenní), alkanolaminy, pojidla tvrdosti vody, 

vonné látky, pomocné látky 

 

Poznámka : Tento výrobek nevyžaduje výstražný štítek. Výrobek uchovávejte pouze v originálních 

obalech při teplotách nad bodem mrazu. 

Kód produktu: GG 30 

  

Hustota 20 °C 1.1 g/cm3 

Hodnota pH (1%) 10,00 – 11,00 

  

Vlastnosti: 

Aplikace : 
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