
Clinex Glazur
Płyn do mycia podłóg glazurowanych
Skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji podłóg glazurowanych. Produkt  
w składzie posiada specjalistyczny polimer, który przyspiesza efekt wysychania  
powierzchni i zapobiega powstawaniu smug.  Nowoczesna formuła produktu  
ułatwia proces bieżącej pielęgnacji i jednocześnie redukuje możliwość ponowne-
go zabrudzenia powierzchni. Płyn posiada właściwości antystatyczne. Pogłębia  
naturalny kolor podłogi pozostawiając przyjemny świeży zapach.

Zastosowanie: 
Skuteczny preparat do mycia powierzchni zmywalnych: glazura, gres, terakota.

• Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku 
zawodowego.

• W celu uzyskania zadawalającego efektu, 
należy przed pierwszym zastosowaniem 
produktu przeprowadzić neutralizację 
powierzchni.

• W celu uzyskania zadawalającego efektu, 
w przypadku długotrwałego stosowania 
produktu należy przeprowadzić okresowo 
gruntowne doczyszczanie powierzchni  
i neutralizację.  

• Przed użyciem środka sprawdzić działanie 
produktu na niewielkiej powierzchni.

• Produkt może w czasie zmieniać zabarwie-
nie. Nie jest to wadą produktu i nie ma wpły-
wu na jego jakość oraz własności myjące.

• W trakcie mycia należy umieścić znak 
UWAGA – MOKRA PODŁOGA i pozostawić 
go w umytym miejscu aż do całkowitego 
wyschnięcia powierzchni.

Bezpieczeństwo:
• Nie mieszać z innymi produktami.
• Dodatkowe informacje zamieszczone są  

w karcie charakterystyki produktu.

Warunki przechowywania/magazynowania:
• Przechowywać produkt w temperaturze od 

5 do 30°C.
• Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, 

SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu.
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Sposób użycia:

• Przed użyciem wstrząsnąć
• Do codziennej pielęgnacji 50ml/10L wody
• Usuwanie silnych zabrudzeń 100ml/10L wody

  MYCIE RĘCZNE:

1. Przed rozpoczęciem mycia ręcznego należy powierzchnię  
zamieść lub odkurzyć.

2. Zanurzyć mop, gąbkę w roztworze roboczym preparatu oraz 
lekko wycisnąć.

3. W przypadku mycia posadzki stosować metodę ósemkową 
umyć odpowiednią wielkość powierzchni (nie więcej niż 25 m2).

4. Wypłukać mop w wodzie oraz wycisnąć w wyciskarce.

NEUTRALIZACJA POSADZKI:
W celu zneutralizowania posadzki należy przemyć powierzchnię 
kilkukrotnie wodą.

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE POSADZKI.
Instrukcja dostępna na stronie www.clinex.com.pl

UWAGA!
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