
 

 
 Ambital-eco-concentrat 

Produs ecologic pentru cur ăţenia cu efect de 
protec ţie 
 
Propriet ăţi 
Ambital-eco-concentrat, produs de perspectivă, cu efect de protecţie, garantează o  
întreţinere superioară şi curăţenie ecologică. Luciul original a pavimentelor rămâne  
neschimbat. Ambital-eco-concentrat se usucă fără urme şi formează un film de  
protecţie antiderapant. Coeficientul antiderapant măsurat pe suprafaţa pavimentului  
după DIN 18032 / partea 2 este între 0,4-0,6 µ, care corespunde cerinţelor pentru  
pavimentele zonelor sportive (măsurate la institutul FMPA lui Otto Graf din Baden-
Württemberg). Datorită acestor calităţi este indicat pentru curătirea şi protecţia  
zonelor sportive). Datorită proprietăţii ecologice, Ambital-eco-concentrat a obţinut  
semnul ecologic european. 
 
Compozi ţie (conf. 648/2004/CE) 
Tenside neionice 5-15%, solvenţi solubili în apă, substanţe de intreţinere, odoranţi,  
coloranţi alimentari. 
Valoare pH (concentrat): ca. 7,5       Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 7,5 
 

Domeniul de întrebuin ţare  
Pe toate pavimentele dure şi elastice, rezistente la apă cum ar fi:  
PVC, linoleu, gumă, poliolefină, marmoră, mozaic, răşini epoxidice  
şi pe pavimente protejate. 
 

Întrebuin ţare 
1 dozare (cap de dozare) = 25 ml 
 
Curăţenia de între ţinere (Şters manual/cur ăţarea cu ma şină):  
1 dozare la 8 litri apă rece sau  
dozare cu ajutorul sistemului de dozare 1:320. 
În cazuri de murdării uşoare sau medii,  
întrebuinţaţ jumătate din dozarea indicată.  
 
Lustruire:   
Printr-o lustruire ocazională (ca. 1000 rpm) obţinem o  
îndesare a compuşilor de întreţinere, îndepărtarea urmelor  
de frecventat şi o mărire a rezistenţei pavimentului.  
 

Consum pe metru p ătrat  
Şters manual/curăţarea cu maşină: 0,06-0,25 ml 
 
Produs nedestinat aplica ţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999  Art. 1! 
 
 
 
 
 
 
 
Ambalaj  
6 x 1 litri flacoane de dozare / carton Art.-Nr. j 30 08 02 
10 litri / canistre Art.-Nr. j 30 08 10 
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Aviz  
Dozarea exactă are efect economic şi protejează mediul.  
Datorită concentraţiei ridicate a produsului se necesită  
cantităţi reduse în comparaţie cu alte produse mai diluate.  
Informaţii mai detailate despre semn ecologic găsiţi în 
internet, adresa: www.ecolabel.eu. Tenside produse pe  
bază de materii prime vegetale. Ambalajul este reciclabil.  


