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Procur-concentrat  

Detergent cu protec ţie special ă 
 
Propriet ăţi 
Curăţă intensiv şi produce un strat fin cu substanţe de protecţie pe suprafaţă, care poate  
fi lustruit optimal. Acest strat de protecţie, reduce aderenţa gumei de mestecat şi a 
etichetelor, precum şi a urmelor de încălţăminte pe paviment. Aplicând produsul frecvent 
prin şters umed, substanţele de protecţie vor fi reînoite de fiecare dată, evitând astfel  
o suprapunere a straturilor de protecţie. După uscare, produsul aplicat în concentraţie 
recomandată, lasă în urmă un strat antiderapant cu luciu mătuit. Coeficientul antiderapant 
măsurat pe suprafaţa pavimentului conf. DIN 18032 / partea 2 este de 0,4-0,6 µ, şi   
corespunde cerinţelor pentru pavimentele zonelor sportive (măsurate la institutul FMPA lui 
Otto Graf din Baden-Württemberg). Datorită acestor calităţi este indicat pentru curătarea  
şi protecţia halelor sportive). 
 
Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside neionice 5-15%, solvenţi solubili în apă, substanţe de întreţinere,  
substanţe stabilizatoare, coloranţi, odoranţi (Linalol), conservanţi (Metil-/ 
Metilcloroisotiazolinone). 
Valoare pH (concentrat): ca. 4,5     Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 7 
 

Domeniul de întrebuin ţare 
Se poate utiliza pe toate pavimentele dure şi elastice, rezistente la apă cum ar fii: PVC,  
linoleu, cauciuc, poliolefină, marmoră, mozaic, răşini epoxidice şi pe pavimente protejate. 
Predestinat mai ales pentru zonele cu pretenţii antiderapante cum ar fii: zone sportive, 
azile de bătrâni etc. 
 
Intrebuin ţare 
1 dozare = 25 ml 
 
Curăţenia de între ţinere (şters, cur ăţenia cu ma şina): 
1 dozare la 8 litri apă rece sau 
dozare prin sistem dozifil 1:320.  
În cazuri cu murdării uşoare sau medii,  
întrebuinţaţi jumătate din dozarea indicată.  
 
Lustruire: 
Prin lustruire ocazională (1000 r.p.m.), se obţine o densitate  
mai mare a substanţelor de întreţinere, îndepărtarea urmelor  
de încălţăminte şi mărirea rezistenţei la frecventat. 
 
Protec ţia pavimentului: 
1 dozare la 1 litru apă rece. 

Consum pe metr u pătrat  
Şters manual / curăţare cu maşina: 0,06 - 0,25 ml 
Protecţia pavimentului: 0,75 ml 
 

Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1!  

Ambalaj  
240 x 25 ml plicuri / carton Art.-Nr. j 30 05 54 
6 x 1 litri flacoane de dozare / carton Art.-Nr. j 30 05 02 
10 litri / canistre Art.-Nr. j 30 05 10 
200 litri / butoaie Art.-Nr. j 30 05 72 
 

Curăţenia 
cu efect de 
protec ţie  
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