
Wydajność
 Środek przeznaczony zarówno do usuwania starych powłok polimerowych

z linoleum, jak i z podłóg wykonanych z naturalnej gumy.
Doskonale sprawdza się również do czyszczenia podłóg
z naturalnego i sztucznego kamienia   

 
 

 Lekko alkaliczny odczyn produktu umożliwia użycie go jako uniwersalnego 
środka czyszczącego

 

 Doskonała kompatybilność materiałowa chroni przed uszkodzeniami
czyszczonych powierzchni 

Efektywność
 Specjalna kombinacja składników oraz silne właściwości nawilżające 

sprawiają, że środek MAXX Forte2 doskonale nadaje się do wymagających 
prac związanych z czyszczeniem  

 
 

 Uniwersalny środek do różnych zastosowań

 Niskie właściwości pieniące sprawiają, że środek doskonale
sprawdza się do ręcznego i maszynowego mycia 

Bezpieczeństwo
 Środek nie podlega przepisom CLP dotyczącym etykietowania,

co oznacza brak wymagań dotyczących stosowania
środków ochrony osobistej  

 
 

ŚRODEK DO USUWANIA STARYCH POWŁOK POLIMEROWYCH MAXX Forte2

MAXX Forte2
UNIWERSALNY ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK POLIMEROWYCH

* Zgodnie z wymaganiami przepisów CLP

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 Forte2  9084360  2 x 5 l butelka 

MAXX Forte2  9084350  1 x 10 l kanister 

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

Wartość pH (100%)

7 8 9 10 11 12 13 14

Instrukcja użycia:

Usuwanie starych powłok polimerowych:

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

 

2.  W celu usunięcia starych powłok polimerowych 
rozcieńczyć środek MAXX Forte2 w stosunku 
od 1:10 do 1:1, zalecane rozcieńczenie to 1:3, 
z wodą w wiadrze lub zbiorniku szorowarki 
jednotarczowej. W celu usunięcia podstawowych 
zabrudzeń lub zastosowania automatów 
szorująco-zbierających należy rozcieńczyć 
od 2% do 5% środka MAXX Forte2 w wodzie.       

 

3.  Rozprowadzić roztwór na podłodze i odczekać
około 10 minut w celu jego zadziałania. 

 

4.  Szorować podłogę na bieżąco. Nie dopuścić 
do wyschnięcia roztworu czyszczącego.

5. 
 
Usunąć rozpuszczone powłoki polimerowe 
i pozostałości roztworu czyszczącego przy użyciu
odkurzacza do wody. 

6.  Dokładnie spłukać podłogę czystą wodą
i usunąć resztki roztworu przy użyciu
odkurzacza do wody.  

 
 

7.  Usunąć pozostałą wodę przy użyciu mopa Ecolab
z mikrofibry.

Czyszczenie ogólne:

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

 
 

2.  W celu usunięcia podstawowych powłok polimerowych 
lub zastosowania automatów szorująco-zbierających
należy rozcieńczyć od 2% do 5% środka
MAXX Forte2 w wodzie.   

 

3.  Rozprowadzić roztwór na podłodze i odczekać
około 10 minut w celu jego zadziałania. 

 

4.  Szorować podłogę na bieżąco.

5.  Dokładnie spłukać czystą wodą.

Zalecenia dotyczące zastosowania
 Wszystkie wodno- i alkaliczno-odporne podłogi. 

Nie stosować do podłóg drewnianych, laminowanych i wykładzin tekstylnych. 

SPECJALNE WSKAZÓWKI/
INFORMACJE:
Przed zastosowaniem sprawdź kompatybilność 
materiałową na niewielkim, niewidocznym obszarze.

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.

1:10-1:1

2-5%

10 l


