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Bendurol

   

 
PREPARAT DO USUWANIA  
POWŁOK Z POSADZEK
Bendurol maxx to uniwersalny środek do usuwania powłok bez spłukiwania, wysoce skuteczny 
w przypadku wielowarstwowych powłok polimerowych. Niskopieniąca formuła bez amoniaku 
oparta jest na nowej generacji surowcach o doskonałej biodegradowalności. Preparat działa 
przeciwpoślizgowo podczas usuwania powłok, dzięki czemu zapewnia większe bezpieczeństwo 
środowiska pracy, a także posiada przyjemny, neutralny zapach. 
W krótkim czasie reakcji (ok. 5 min.) Bendurol maxx penetruje wielowarstwowe powłoki, 
jednocześnie doskonale usuwając ogólne zabrudzenia.
Obszar zastosowania: Wszystkie posadzki odporne na działanie wody i alkaliów. Nie nadaje 
się do posadzek drewnianych, laminowanych oraz tekstylnych.
n  Czystość - Skuteczne usuwanie wielowarstwowych powłok polimerowych zapewnia czyste 

posadzki bez plam.
n  Bezpieczeństwo - Kompatybilność z większością typów twardych posadzek pozwala uniknąć 

błędnego zastosowania.
n  Wydajność - Szybko działająca formuła bez spłukiwania zapewnia oszczędność pracy 

i kosztów energii.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA CZYSZCZĄCE DO POWIERZCHNI
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.

INStruKCja StoSoWaNIa 1.  Szczegółowe informacje na temat 
sposobu użycia zamieszczono na etykiecie 
produktu oraz w instrukcji stosowania.

2.  Podczas stosowania produktów myjących 
zakładaj odpowiednią odzież ochronną.

3.  W celu usunięcia powłok rozcieńcz 
Bendurol maxx w proporcjach 1:1 do 1:3 
z wodą używając wiadra lub zbiornika 
maszyny jednotarczowej.

4.  Nanieś roztwór na posadzkę.
5.  Pozwól na działanie roztworu  

przez ok. 5 min.
6. Dokładnie wyszoruj posadzkę.
7.  usuń roztwór przy pomocy odkurzacza  

do płynów, wytrzyj posadzkę używając 
czystej wody.

8. Płukanie nie jest konieczne.

uWaGI SPECjaLNE / INForMaCjE
Przed zastosowaniem sprawdź odporność 
kolorów i tworzyw.
umieść znaki “uwaga, mokra podłoga” 
i pozostaw je na miejscu do czasu całkowitego 
wyschnięcia posadzki.
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego!

INForMaCjE DotYCZĄCE BEZPIECZEŃStWa
Dalsze instrukcje znajdują się na etykiecie  
i na karcie bezpieczeństwa produktu.

WaruNKI PrZECHoWYWaNIa
Przechowywać w temperaturze od -5°  
do 40°C wyłącznie w oryginalnym 
opakowaniu. 

oPaKoWaNIE
2 x 5 L

KoD ProDuKtu
3024790
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