
Wydajność
 Innowacyjna formuła zawierająca alkohol i aktywne składniki zapewniające 

doskonałe rezultaty czyszczenia powierzchni i podłóg, szczególnie 
na powierzchniach błyszczących

 Doskonała kompatybilność materiałowa chroni przed uszkodzeniami
czyszczonych powierzchni 

 Formuła, która nie pozostawia smug

Efektywność
 Szybkie usuwanie zabrudzeń

 Skuteczność w niskim stężeniu (od 0,25%) umożliwia zmniejszenie
kosztów związanych z czyszczeniem 

 

Bezpieczeństwo
 Innowacyjna formuła umożliwia stosowanie środka 

na wodoodpornych, twardych podłogach

 Środek nie podlega przepisom CLP dotyczącym etykietowania,
co oznacza brak wymagań dotyczących stosowania środków
ochrony osobistej  

 
 

 System oznakowania kolorami gwarantuje wybór
właściwego produktu do danego zastosowania

 

Badanie kompatybilności materiałowej dla PMMA  
(polimetakrylan metylu)**

ŚRODEK DO MYCIA POWIERZCHNI OGÓLNYCH I SZKLANYCH MAXX Brial2

MAXX Brial2
 ŚRODEK DO MYCIA POWIERZCHNI OGÓLNYCH I SZKLANYCH 
O SILNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ZWILŻAJĄCYCH

*Zgodny z przepisami CLP     **np. ściany kabiny prysznicowej 

Wysoko skoncentrowany produkt niepodlegający oznakowaniu*, niewymagający 
szczegółowych szkoleń z zakresu BHP, z mniejszą ilością dokumentacji, mniejszymi 
wymaganiami dotyczącymi przechowywania produktów oraz niższymi kosztami 
związanymi z użytkowaniem i magazynowaniem produktu.
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PRODUKT  NR ARTYKUŁU  WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

MAXX Brial2  9084380  12 x 1 l butelka
MAXX Brial2  9084400  2 x 5 l butelka 

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

Wartość pH (100%)

1 2 3 4 5 6 7

Instrukcja użycia:

Zwilżanie powierzchni przy użyciu
 „klasycznych” produktów do czyszczenia 

Efekt super zwilżania powierzchni

Obszar zastosowań
 

Do codziennego czyszczenia biur, placówek publicznych, szpitali, szkół itp.

25-100 ml

 

10 l 

Technologia super zwilżania 
powierzchni

Środek MAXX Brial2 posiada silne właściwości 
zwilżające i doskonale sprawdza się 
na wodoodpornych powierzchniach 
o zwiększonej porowatości.

 

 

1 2 3 4 5

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

 
2. Rozcieńczyć 25-100 ml środka MAXX Brial2 w 10 l wody. Zwiększyć stężenie w przypadku uporczywych lub

trwałych zabrudzeń.   
 

 3. Przetrzeć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. Zalecamy stosowanie środka MAXX Brial2 w połączeniu 
z oznaczonymi kolorami ściereczkami Polifix z mikrofibry w celu zapobieżenia wtórnym zabrudzeniom. 

Do ręcznego mycia podłóg zalecamy stosowanie mopów Ecolab z mikrofibry.4. 

 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.
Tylko do użytku profesjonalnego.
Karta charakterystyki produktu dla użytkowników
profesjonalnych dostępna jest na życzenie klienta.
Nie mieszać z innymi produktami. 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

SPECJALNE WSKAZÓWKI/INFORMACJE:


