
Wysoko skoncentrowany produkt niepodlegający przepisom dotyczącym
etykietowania*, wymagający krótkiego szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa, 
mniejszej ilości dokumentacji, mniejszych wymagań dotyczących przechowywania 
produktów oraz niższych kosztów związanych z użytkowaniem produktu.   

Wydajność
 Wysoko wydajny produkt do czyszczenia różnorodnych 

powierzchni, włączając powierzchnie przemysłowe
 Doskonała kompatybilność materiałowa chroni przed 

uszkodzeniami czyszczonych powierzchni
 Szybkie usuwanie zabrudzeń i smarów

Efektywność
 Skuteczny w niskim stężeniu (od 0,25%) w celu 

zmniejszenia kosztów związanych z czyszczeniem
 Wydłuża okresy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami 

konserwacyjnymi, zapewniając doskonałe rezultaty mycia, 
w szczególności na powierzchniach porowatych, takich jak 
płytki nieglazurowane w obszarach o dużym natężeniu ruchu

 Niskie właściwości pienienia sprawiają, że doskonale sprawdza 
się w przypadku ręcznego i maszynowego czyszczenia

Bezpieczeństwo
 Formuła chroniąca materiał umożliwia stosowanie środka 

do większości wodoodpornych i twardych powierzchni
 Środek nie podlega przepisom CLP dotyczącym 

etykietowania, co oznacza brak wymagań dotyczących 
stosowania środków ochrony indywidualnej

 System oznakowania kolorami gwarantuje użycie 
właściwego produktu do danego zastosowania

UNIWERSALNY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA MAXX Magic2

MAXX Magic2
UNIWERSALNY ŚRODEK MYJĄCY O SILNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ZWILŻAJĄCYCH POWIERZCHNIĘ

* Zgodnie z wymaganiami przepisów CLP
** Przeznaczony do hal sportowych w celu zmniejszenia ryzyka poślizgnięcia
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Certyfikowany zgodnie z DIN 18032**
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PRODUKT  NR ARTYKUŁU  WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

MAXX Magic2  9084460  12 x 1 l butelka
MAXX Magic2  9084500  2 x 5 l butelka 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:
Zalecana temperatura przechowywania: pomiędzy 0°C a 40°C.

Wartość pH (100%)

7 8 9 10 11 12 13 14

Instrukcja użycia:

Nawilżenie przy użyciu „klasycznych” 
produktów do czyszczenia

Efekt super nawilżenia

Zalecenia dotyczące zastosowania
Codzienne czyszczenie biur, pomieszczeń
przemysłowych, placówek publicznych, szpitali,
szkół, hal sportowych, centrów handlowych i innych.   

Technologia super nawilżenia
Środek MAXX Magic2 posiada silne właściwości 
zwilżające i doskonale sprawdza się do wysoko
wodoodpornych lub porowatych powierzchni. 

SPECJALNE WSKAZÓWKI/INFORMACJE:

 

 

25-50ml

10 L

1. Sprawdzić plan zachowania higieny w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zastosowania.

2. Przygotować roztwór do czyszczenia we wiadrze lub w zbiorniku ze świeżą wodą automatu szorująco-

W przypadku ręcznego mycia podłóg zalecamy stosowanie produktu w połączeniu z mopami Ecolab z mikrofibry.

 
zbierającego. Użyć 25-50 ml środka MAXX Magic2 na 10 l wody. Zwiększyć stężenie w przypadku uporczywych 

  
i trwałych zabrudzeń.

3. 

4. Do czyszczenia powierzchni użyć roztworu do czyszczenia MAXX Magic2 w połączeniu z oznaczonymi kolorami
ściereczkami Polifix z mikrofibry w celu niedopuszczenia do skażenia krzyżowego. 

5. Nie wymaga spłukiwania.
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W porównaniu do innych typowych produktów 
(np. rozcieńczonych) w przypadku tego środka wymagane 
jest użycie tylko niewielkiej ilości. Prawidłowe dozowanie 
zmniejsza koszty oraz minimalizuje negatywny wpływ 
na środowisko naturalne. Przetestować kompatybilność 
materiałową na niewielkiej, niewidocznej powierzchni
przed użyciem.
Ustawić znaki ostrzegawcze „Uwaga mokra podłoga”
i pozostawić je do całkowitego wyschnięcia podłogi.
Dla wybranych produktów Ecolab dostępne są certyfikaty 
mieszalności.
Tylko do użytku profesjonalnego.
Karta charakterystyki produktu dla użytkowników
profesjonalnych dostępna jest na życzenie klienta.
Nie mieszać z innymi produktami. 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.


