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Karta produktu

Wetrok Granusurf
Środek do czyszczenia powierzchni
Korzyści:
Innowacyjny granulat do czyszczenia powierzchni, usuwa ogólne zabrudzenia bez
pozostawiania smug.
Umożliwia obniżenie kosztów przechowywania i transportu, a także zapewnia w
100% precyzyjne dozowanie.
Zastosowanie:
Do regularnego czyszczenia zmywalnych powierzchni i wykładzin podłogowych (z
tworzyw sztucznych, szkła, stali chromowej, kamienia naturalnego i sztucznego itd.)
metodą wycierania na wilgotno pianą lub konwencjonalną metodą wycierania na
wilgotno/mokro.
Warto wiedzieć:
Aby rozpuścić granulat czyszczący, wsypać go do napełnionej wodą butelki do
aplikacji piany, zamknąć butelkę i mocno wstrząsać nią przez 30 sekund.
Właściwości:
porcjowany granulat czyszczący
krótki czas rozpuszczania
mocno pieniący
odczyn neutralny (roztwór użytkowy)
z dodatkiem substancji zapachowych
zabarwienie niebieskie
pH roztworu użytkowego:
Zalecane dozowanie (do zimnej wody):
Czyszczenie regularne
1 saszetka na 4 l wody

Główne składniki:
środki powierzchniowo czynne, substancje zapachowe, barwnik

Przechowywanie / trwałość:
Czyszczenie regularne
1 saszetka na 1 butelkę do aplikacji Przechowywać w oryginalnym pojemniku, w chłodnym i suchym miejscu. Termin
piany Wetrok
ważności saszetek (nieotwarte opakowanie): 48 miesiące. Roztwór użytkowy zużyć
w ciągu 7 dni.
Zalecane metody użycia:
Czyszczenie na wilgotno (ręczne)

Zwilżyć ścierkę roztworem czyszczącym, dobrze wykręcić. Wytrzeć całą
powierzchnię na wilgotno.
Czyszczenie na wilgotno (piana, ręczne)

Na złożoną ścierkę nanieść pianę w kształcie "X", wytrzeć całą powierzchnię na
wilgotno (zastosować technikę składania).
Wycieranie na mokro (ręczne)

Umyć podłogę w celu związania kurzu lub odkurzyć na sucho. Zanurzyć mop w
roztworze czyszczącym, dobrze wycisnąć, wytrzeć wykładzinę podłogową na
mokro.
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